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Impact of strategies in reducing cesarean section rate
Impacto de estratégias com vista à redução da proporção de cesarianas
Inês Sarmento Gonçalves*, Susana Lopes**, Joana Casanova***, João Fortuna****, Pedro Tiago Silva*****
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Abstract
Overview and Aims: Women undergoing cesarean deliveries have an increased risk for maternal and neonatal morbidity
and mortality. Between 2007 and 2009, Northern Portugal presented the highest cesarean section rates. In order to decrease
these rates, strategies to reduce cesarean section rates were implemented in a tertiary care Hospital of that region, in July
2010. The present study evaluates the impact of these strategies.
Population: Mothers and newborns whose birth occurred between January and May of 2010 and between January and May
of 2011.
Methods: Two samples were compared: 731 deliveries ( January-May/2010) and 706 deliveries ( January- May/2011) before and after the implementation of strategies, respectively. Cesarean section rates were compared according to the mother's age, number of previous deliveries, previous cesarean section and gestational age. Cesarean section indications and
maternal and neonatal morbidities were also compared.
Results: The global cesarean section rate was significantly decreased after the implementation of strategies (43.2% vs.
26.6%, p<0.001). Cesarean section rate decreased in adolescent mothers (59.1% vs. 19%, p<0.001), women aged 35 years
old or more (52.6% vs. 35%, p=0.003), in primigravidas (44% vs 22.9%, p<0.001) and in those with previous cesarean section (74.6% vs. 54.3%, p=0.002). There were no significant differences in maternal and neonatal morbidity.
Conclusions: After the implementation of some strategies, an important decrease in cesarean section rates was observed,
without increasing maternal or neonatal morbidity.
Keywords: Cesarean section; Cesarean section rate.

INTRODUÇÃO
proporção de cesarianas tem vindo a aumentar à
escala mundial. Segundo os indicadores mais recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a proporção de cesarianas, nesses países, evoluiu de 14% em 1990, para cerca
de 20% em 2000 e 26% em 20091,2.
Embora os riscos inerentes a qualquer tipo de parto
tenham vindo a diminuir, a cesariana continua a estar associada a maior mortalidade e morbilidade materna e
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fetal3. Para além disso, existem implicações económicas
relacionadas com o aumento do parto por cesariana4.
A crescente pressão médico-legal exercida sobre os
profissionais tem desencorajado a realização de partos
vaginais nas apresentações pélvicas, assim como o recurso ao parto instrumentado5. Além disso, a confiança crescente na avaliação cardiotocográfica tem aumentado o número de cesarianas por suspeita de compromisso fetal ou distocia5. O aumento da idade materna nas primigestas, que condiciona mais situações
patológicas com indicação para cesariana, o aumento
do número de gestações gemelares resultantes da reprodução medicamente assistida e, por outro lado, o
número crescente de mulheres com história de cesariana prévia que, em certos casos, implica a repetição deste procedimento, são alguns dos fatores relacionados
com o aumento da proporção de cesarianas nos países
industrializados2,6,7.
A realidade portuguesa é semelhante, com uma ten-
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dência crescente da proporção de cesarianas, tanto nos
hospitais públicos como nos privados. Em 2009, a proporção global estimada era de 36% e, portanto, superior à da maioria dos países europeus9. A região norte
apresentava, nessa altura, a proporção de cesarianas
mais elevada do país e, de modo particular, a Unidade
Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) que atingiu,
em 2007 e 2009, proporções de 41% e 40%, respetivamente (Figura 1)8-10.
Na tentativa de melhorar este indicador, a Comissão para a Redução da Proporção de Cesarianas da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte propôs um conjunto de dez medidas a serem divulgadas e
implementadas nos hospitais9. Em Junho de 2010, o
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da ULSM implementou algumas dessas medidas: a não realização de
induções de trabalho de parto (TP) a termo, sem motivo de saúde, antes das 41 semanas de gestação, a preferência pelo parto vaginal após cesariana (PVAC) e a
implementação de uma auditoria interna regular às cesarianas. Além destas, na mesma altura, foram também revistas as contra-indicações, por patologia materna, para parto eutócico, a atuação perante a apresentação pélvica, os critérios de indução do TP, de fase
latente do TP e de TP estacionário, os critérios de ausência de descida da apresentação fetal e as indicações
para cesariana. Todas as cesarianas eletivas passaram a
ser discutidas em reunião de serviço, com exceção daquelas que tinham como indicação a apresentação
pélvica ou a história de duas ou mais cesarianas anteriores.
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Este trabalho tem como objetivo comparar a proporção de cesarianas, as indicações para cesariana e algumas complicações maternas e neonatais, na ULSM,
antes e após a implementação de um conjunto de medidas com vista à redução da proporção de cesarianas.

MÉTODOS
Analisámos os partos ocorridos no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Pedro Hispano, ULSM,
de Janeiro a Maio de 2010 e de Janeiro a Maio de 2011,
antes e depois da implementação das medidas em Junho de 2010.
Os dados relativos às parturientes e respetivos filhos
nascidos no período de tempo referido anteriormente
foram recolhidos da base informática do hospital e dos
processos clínicos. Foram estudadas as seguintes variáveis: tipo de parto, idade materna, idade gestacional,
gestações anteriores, história de cesariana anterior, indicações para cesariana, morbilidade materna (laceração perineal, laceração do colo do útero, recorrência ao
serviço de urgência após o parto, re-internamento, cirurgia pós-parto, hemorragia pós-parto e complicações
da ferida operatória), peso do recém-nascido e morbilidade neonatal (índices de Apgar ao 1º e 5º minutos,
fratura da clavícula e internamento no Serviço de Neonatologia).
Para a análise estatística foi utilizado o programa estatístico do SPSS versão 19.0. As proporções para os
dois períodos ( Janeiro a Maio de 2010 e Janeiro a Maio
de 2011) foram comparadas utilizando o teste qui-quadrado. Foi adotado 5% como nível de significância estatística.
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Foram avaliadas 1437 grávidas cujo parto ocorreu na
ULSM no período de Janeiro a Maio de 2010 e em meses homólogos de 2011. Em 2010 ocorreram 731 partos e nos meses de 2011 totalizaram-se 706 partos. No
Quadro I encontram-se listadas algumas características
gerais das duas amostras. A proporção de grávidas adolescentes foi semelhante (3%), ao contrário da proporção de grávidas com idade superior ou igual a 35 anos,
que foi significativamente mais elevada em 2011
(18,7% vs 23,7%, p=0,022). A proporção de primigestas em 2011 foi significativamente mais elevada (46,2%
vs 53,5%, p=0,012). As variáveis relativas à idade ges-
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FIGURA 1. Comparação da proporção de cesarianas em Portugal,
na região norte de Portugal e na ULSM9
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QUADRO I. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE
GRÁVIDAS E RECÉM-NASCIDOS NOS PERÍODOS DE
2010 E 2011

Cesariana
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2010
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60%

Variável
Idade Materna < 20 anos (%)
Idade Materna ≥ 35 anos (%)
Primigesta (%)
Parto pré-termo (%)
Parto pós-termo (%)
Recém-nascido de baixo peso (%)
Macrossomia (%)

2010
3,0
18,7
46,2
9,7
7,7
9,6
3,2

2011
3,0
23,7
53,5
10,6
6,4
11,7
2,0

p
0,996
0,022
0,012
0,576
0,698
0,189
0,172

tacional (pré e pós-termo) e ao peso do recém-nascido (baixo peso e macrossomia) não mostraram diferenças estatisticamente significativas.
Na Figura 2 estão ilustrados os valores percentuais
nos dois anos dos três tipos de partos: cesariana, parto
eutócico e parto vaginal instrumentado por ventosa.
Em 2010, na ULSM, atingiu-se uma proporção de cesarianas de 43,2%, a qual foi significativamente reduzida para um valor de 26,6% em 2011 (p<0,001). Esta
redução da proporção de cesarianas fez-se acompanhar
de um aumento da proporção de partos eutócicos (de
46,8% para 60,8%) e de um aumento percentual menos acentuado dos partos vaginais instrumentados por
ventosa (de 10% para 12,7%).
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FIGURA 2. Comparação do tipo de parto nos períodos de 2010 e
2011

A proporção de cesarianas para cada mês de 2010 foi
significativamente superior à proporção de cesarianas
para cada mês de 2011 (p<0,001), quer comparando a
proporção global de cesarianas (eletivas e urgentes, Figura 3 A), quer analisando apenas a proporção de cesarianas urgentes (Figura 3 B).
Relativamente ao grupo etário, a proporção de cesarianas foi significativamente reduzida quer no grupo de grávidas adolescentes (59,1% vs 19%, p<0,001),
quer no de grávidas com idade superior ou igual a 35
anos (52,6% vs 35%, p=0,003) assim como naquelas
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FIGURA 3. Comparação da proporção de cesarianas nos meses de 2010 e 2011, incluindo cesarianas urgentes e eletivas (A) ou apenas as
cesarianas urgentes (B)
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QUADRO II. PROPORÇÃO DE CESARIANAS NOS DOIS
PERÍODOS DE 2010 E 2011
Variável
Idade Materna:
< 20 anos (%)
20 – 34 anos (%)
≥ 35 anos (%)
História obstétrica:
Primigestas (%)
Multigestas sem cesariana
anterior (%)
Multigestas com cesariana
anterior (%)
Idade gestacional:
< 32 semanas (%)
32 - 36 semanas (%)
≥ 37 semanas (%)

2010

2011

p

59,1
40,5
52,6

19,0
24,8
35,0

<0,001
<0,001
0,003

44,0

22,5

<0,001

28,7

21,2

0,087

74,6

54,3

0,002

66,7
54,2
41,9

33,3
40,4
25,6

0,137
0,205
<0,001

com idade compreendida entre os dois grupos etários
anteriores (40,5% vs 24,8%, p<0,001) (Quadro II).
A proporção de cesarianas no grupo de primigestas
foi de 44% em 2010. Em 2011, esta proporção diminuiu significativamente para 22,5% (p<0,001). No entanto, considerando apenas as multigestas sem história de cesariana anterior, a diminuição da proporção de
cesarianas não foi estatisticamente significativa (28,7%
vs 21,2%, p=0,087). Por outro lado, a proporção de cesarianas no grupo de multigestas com antecedentes de
cesariana diminuiu significativamente em 2011 (74,6%
vs 54,3%, p=0,002), atingido-se, nesse ano, uma proporção de PVAC de 45,7%.
As principais indicações para cesariana foram significativamente diferentes em 2010 e 2011 (Quadro
III). De 2010 para 2011, houve uma diminuição da
proporção de cesarianas realizadas por TP estacionário, por incompatibilidade feto-pélvica e por estado fetal não tranquilizador. Neste período, a proporção de
cesarianas por apresentação pélvica e por história de
cesariana anterior aumentou.
As complicações maternas avaliadas foram percentualmente inferiores em 2011, com a exceção da laceração do colo do útero. As lacerações perineais de primeiro grau variaram, de 2010 para 2011, de 26,4% para
23,3%, as de segundo grau de 7,8% para 9,7% e as de
terceiro grau de 1,7 para 0,6%. Não foram encontrados casos de lacerações de quarto grau. No entanto,
nenhuma dessas diferenças foi estatisticamente signi-
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QUADRO III. NÚMERO E PROPORÇÃO DAS
INDICAÇÕES PRIMÁRIAS PARA CESARIANA NOS
PERÍODOS DE 2010 E 2011
Indicação primária para
cesariana
Trabalho de parto estacionário

2010
85
(27,2%)
Incompatibilidade feto-pélvica
66
(21,1%)
Estado fetal não tranquilizador
65
(20,8%)
Apresentação pélvica
23
(7,3%)
História de cesariana anterior
19
(6,1%)
Outras
55
(17,6%)

2011
p
45
(24,3%)
21
(11,4%)
30
(16,2%)
<0,001
37
(20%)
24
(13%)
28
(15,1%)

ficativa (Quadro IV).
Quanto às variáveis avaliadas nos recém-nascidos,
apresentadas no Quadro V, não houve diferenças estatisticamente significaticas no índice de Apgar, tanto
ao primeiro como ao quinto minutos, em 2010 e 2011.
Considerando apenas os partos vaginais, continua a
não haver diferenças estatisticamente significativas,
entre os anos, quanto ao índice de Apgar. A fratura da
clavícula foi apenas relatada em partos vaginais. Em
2010, 1,5% dos partos vaginais complicaram com fratura da clavícula do recém-nascido, e em 2011 esse valor foi de 1% (p=0,535).
A proporção de recém-nascidos internados no Serviço de Neonatologia não variou significativamente:
8,7% em 2010 e 5,9% em 2011 (p>0,05). Dos recém-nascidos internados na Neonatologia, 50,5% foram-no por risco infecioso e 8,7% por síndrome de dificuldade respiratória. Apesar de ter ocorrido um aumento, de 2010 para 2011, dos casos internados na
Neonatologia por risco infecioso (de 46% para 57,5%)
e uma diminuição daqueles cujo internamento foi motivado por dificuldade respiratória (de 7,9% para 10%),
estas diferenças não foram estatisticamente significativas.

DISCUSSÃO
A proporção de cesarianas na ULSM nos primeiros 5
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QUADRO IV. MORBILIDADE MATERNA – PROPORÇÃO
DE COMPLICAÇÕES MATERNAS NOS PERÍODOS DE
2010 E 2011

Laceração perineal*
(graus I a III) (%)
Laceração do colo do útero* (%)
Recorrência ao SU após o parto (%)
Re-internamento (%)
Cirurgia pós-parto (%)
Hemorragia pós-parto (%)
Complicações da ferida operatória
(%)

2010
35,9

2011
33,6

p
0,460

1,5
9,7
1,1
1,1
6,4
5,0

2,0
8,1
0,9
0,7
4,9
4,2

0,551
0,298
0,651
0,451
0,241
0,483

(SU – Serviço de Urgência)
*Análise realizada apenas em partos por via vaginal

meses de 2010 (43,2%) ultrapassou a média nacional
dos hospitais públicos portugueses de 2009 (33,2%)
assim como a média da região norte na primeira metade de 2010 (36,05%)9. Nos primeiros 5 meses de
2011, a proporção de cesarianas foi significativamente reduzida para 26,6%, sem um aumento acentuado da
proporção de partos vaginais instrumentados por ventosa, que foi semelhante aos valores documentados nas
guidelines do Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)10. Outro estudo português de avaliação da implementação de medidas organizativas simples evidenciou uma redução significativa na proporção de cesarianas, no entanto, à custa de um aumento
significativo na proporção de partos vaginais instrumentados11. Assim, após a implementação das medidas referidas anteriormente, em Junho de 2010, pelo
serviço de Ginecologia e Obstetrícia da ULSM, a proporção de cesarianas nesta instituição atingiu um valor semelhante à média da OCDE2 e à dos restantes
países europeus9,13, cujas proporção de cesarianas é inferior a 30%, com exceção da Itália e Grécia, e próximo da meta de 24,8% estabelecida para 2010 pelo Plano Nacional de Saúde português12. Esta diminuição
reflete a adequação das medidas propostas e o esforço
e empenho dos profissinais de saúde envolvidos na redução da proporção de cesarianas na ULSM.
Nos meses analisados, houve um aumento significativo na proporção de grávidas com idade superior ou
igual a 35 anos de 2010 para 2011, de 18,7% para
23,7%, respetivamente, apesar da proporção de grávidas adolescentes não ter variado (3%). Este achado re-
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QUADRO V. MORBILIDADE NEONATAL – PROPORÇÃO
DE COMPLICAÇÕES NEONATAIS E ÍNDICES DE APGAR
BAIXOS NOS PERÍODOS DE 2010 E 2011
Indicação primária para
cesariana
Índice de Apgar ao
1º minuto <4 (%)
Índice de Apgar ao
5º minuto <7 (%)
Fratura da clavícula* (%)
Internamento na
Neonatologia (%)
Risco infeccioso† (%)
SDR† (%)

2010
0,3

2011
0,3

p
0,671

0,3

0,4

0,478

1,5
8,7

1,0
5,9

0,535
0,054

46,0
7,9

57,5
10,0

0,351
0,997

(SDR – Síndrome de Dificuldade Respiratória)
*Análise realizada apenas em recém-nascidos por parto vaginal
†Proporção de casos internados no Serviço de Neonatologia por esse
motivo

flete a tendência atual em que à redução progressiva da
natalidade se associa o adiamento da gravidez para idades maternas cada vez mais avançadas15. É de salientar
que a idade materna avançada tem sido associada a certas complicações maternas e fetais, nomeadamente um
risco aumentado de parto por cesariana15-17. Contudo,
apesar de nos meses de 2011 haver uma maior proporção de grávidas com idade superior ou igual a 35
anos, a proporção de cesarianas foi significativamente
menor nesse ano. Analisando a proporção de cesarianas por grupo etário materno, de 2010 para 2011, houve uma diminuição significativa da proporção de cesarianas nos diferentes grupos etários, quer no grupo de
mães adolescentes quer no grupo de mães com idade
superior ou igual a 35 anos, assim como no grupo de
mães com idade compreendida entre os dois grupos
etários anteriores. A proporção de cesarianas mais elevada no grupo de grávidas com idade superior ou igual
a 35 anos, relativamente à do grupo mais jovem, verificada em 2011, vai de encontro ao relatado noutros
estudos15-17.
Em 2011, observou-se uma redução estatisticamente significativa na proporção de cesarianas em primigestas (44% vs 22,5%, p<0,001) para valores inferiores àqueles apresentados por outros autores internacionais3,10. A proporção de PVAC viu o seu valor aumentar, em 2011, para quase metade dos casos
(45,7%), superando valores obtidos por outros autores
(33%)10. A elevação desta proporção poderá explicar
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parte da redução significativa da proporção de cesarianas encontrada no nosso estudo de 2010 para 2011.
Nos Estados Unidos da América, a proporção de cesarianas está inversamente relacionada com a proporção de PVAC5. O entusiasmo pela segurança do PVAC
documentada em diversos estudos nos anos 90 fez com
que a National Institutes of Health e o American College of Obstetricians and Gynecologists adoptassem o
PVAC como um meio de reduzir a proporção de cesarianas5. Este entusiasmo levou a uma redução da proporção americana de cesarianas para 20,7% em 1996,
à custa de um aumento na proporção de PVAC de
18,9% para 28,3%, de 1989 a 19965. Mais recentemente, essa tendência inverteu-se, após a publicação
de artigos que sugeriam um risco aumentado de algumas complicações, como a rutura uterina durante o TP
após cesariana, com proporções recentes (2007) de
PVAC inferiores a 10% nos EUA e, consequentemente, de cesarianas próximas de 30%. Relativamente à
proporção de cesarianas em multigestas sem história de
cesariana anterior, a diminuição verificada de 2010
para 2011 não foi estatisticamente significativa e o valor percentual em 2011 mantém-se mais elevado do
que o publicado nas guidelines do RCOG (21,1% vs
10%)10.
Atendendo às indicações primárias para cesariana,
o TP estacionário manteve-se como a principal indicação em ambos os anos, em 27,2% dos casos e 24,3%
em 2010 e 2011, respetivamente. Estes valores são ligeiramente superiores aos das guidelines do RCOG
(20%) em que o TP estacionário está relatado como a
segunda indicação mais frequente para cesariana, apenas precedida pelo estado fetal não tranquilizador em
22% das cesarianas10. Na nossa análise, o estado fetal
não tranquilizador foi a terceira principal indicação
para cesariana, com valores percentuais de 20,8% e
16,2% em 2010 e 2011, respetivamente. A diminuição
acentuada da proporção de cesarianas por trabalho de
parto estacionário e por incompatibilidade feto-pélvica de 2010 para 2011 poderá ser explicada pela revisão
dos critérios para a sua definição. O aumento da proporção de cesarianas por apresentação pélvica e por
história de cesariana anterior é consequente à diminuição da proporção de cesarianas pelas indicações anteriormente referidas.
Os partos por cesariana associam-se frequentemente a proporções mais elevadas de morbilidades materna e neonatal3,13,17. Neste trabalho, concomitantemente com a diminuição da proporção de cesarianas de
2010 para 2011, houve menores proporções de quase
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todas as complicações maternas avaliadas, com exceção
da laceração do colo do útero, no entanto, sem diferenças estatisticamente significativas. Apesar de ter
ocorrido um aumento do número de partos vaginais,
de 2010 para 2011, da média da idade materna e da
percentagem de primigestas, factores estes que poderiam ter contribuido para um aumento da proporção de
laceração perineal, não se observaram diferenças estatisticamente significativas nas proporções das lacerações perineais e do colo do útero, nos partos vaginais
dos dois anos. Os valores de lacerações perineais obtidos em ambos os anos, acima dos 30%, foram superiores a outros relatados em alguns estudos, com proporções a rondar os 20%19. No entanto, se se analisar apenas os casos de laceração perineal de maior grau (terceiro e quarto graus), os valores obtidos, quer em 2010
(1,7%) quer em 2011 (0,6%), são inferiores aos relatados noutros estudos20,21. Além disso, na nossa análise,
não foi encontrado nenhum caso de laceração do quarto grau. Relativamente à laceração do colo do útero, os
valores foram ligeiramente superiores a outros encontrados na literatura20. É de realçar que alguns desses
estudos são realizados em grávidas de baixo risco19 ou
em populações com uma elevada proporção de cesarianas21, o que pode diminuir o risco de laceração perineal e do colo do útero.
No que diz respeito à morbilidade neonatal, as proporções de índices de Apgar baixos ao primeiro e quinto minutos, não foram significativamente diferentes
em 2010 e 2011, quer globalmente, quer avaliando apenas os partos vaginais. Assim, apesar de, em 2011, ter
aumentado o número de partos vaginais, não houve alterações significativas do índice de Apgar, nem das fraturas de clavícula, as quais variaram de 1,5% para 1%,
de 2010 para 2011.
A proporção de internamento geral no serviço de
Neonatologia foi de 7,3%. Da análise dos casos internados no serviço de Neonatologia, a proporção de internamento não variou significativamente nos dois
anos, com valores de 8,7% e 5,9%, em 2010 e 2011, respetivamente. A proporção de recém-nascidos de termo
internados no serviço de Neonatologia também não sofreu diferenças estatisticamente significativas entre os
anos, sendo de 4,3% e 4,9% em 2010 e 2011, respetivamente, valores ligeiramente inferiores aos relatados
por outros autores23. Segundo a literatura, os recém-nascidos por cesariana associam-se a proporções mais
elevadas de complicações respiratórias17,23. No nosso estudo, a proporção de internamentos na Neonatologia
motivados por síndrome de dificuldade respiratória não
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sofreu alterações estatisticamente significativas, apesar
da redução da proporção de cesarianas.
Em 2011, observou-se uma redução acentuada da
proporção de cesarianas no Serviço de Ginecologia e
Obstetrícia da ULSM, sem aumento das complicações
maternas e neonatais, que, pela sua magnitude e relação temporal, consideramos poder ser atribuída às medidas implementadas em Junho de 2010. Conseguiu-se uma redução significativa da proporção de cesarianas nas grávidas adolescentes, nas com idade superior
ou igual a 35 anos, nas primigestas e um aumento da
proporção de PVAC em 2011. Relativamente às indicações para cesariana, a proporção de cesarianas por TP
estacionário, incompatibilidade feto-pélvica e estado
fetal não tranquilizador, diminuiu significativamente.
Existem, ainda, outras medidas a implementar na
ULSM na tentativa de manter estes bons resultados
sem comprometer a segurança. Em primeiro lugar, importa destacar a criação de um bloco operatório dentro do bloco de partos, medida recomendada não só
pela Comissão para a Redução da Taxa de Cesarianas
da ARS Norte11, como também por várias sociedades
de Ginecologia e Obstetrícia15, tendo sido implementada na ULSM em 2013. Para além desta medida, poder-se-á revelar vantajosa a implementação de um sistema automatizado de interpretação de cardiotocografia. A realização de manobras de versão cefálica externa na apresentação pélvica após as 36 semanas e a
implementação de um sistema de electrocardiografia
fetal serão outras medidas a implementar.
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