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INTRODUÇÃO: 
O atual cenário de pandemia pelo vírus SARS-COV-2 trouxe limitações e desafios ao 

atendimento médico, sobretudo aos grupos populacionais considerados de alto risco. Entre eles, 

gestantes que possuam comorbidades pré-existentes aparentam possuir maiores taxas de complicações 

em vigência da infecção pelo COVID-19 (1). Paralelamente, na literatura permanece a busca de construir 

uma base acadêmica que sustente maiores evidências sobre o impacto nas gestantes de modo geral, 

correlacionadas à assistência durante os períodos pré, peri e pós-natais. Nesse sentido, considerando 

os maiores riscos apresentados em pacientes que possuem antecedente obstétrico de partos cesarianas 

e os potenciais desfechos decorrentes em gestações futuras, somado a um contexto de pandemia, é 

relevante avaliar se o atual cenário pode contribuir para acentuar ainda mais a tendência de se realizar 

cesáreas em mulheres previamente submetidas ao procedimento cirúrgico, sob quais possíveis 

justificativas e o impacto subsequente para a população em questão. 

 

METODOLOGIA:  

Estudo observacional retrospectivo de corte transversal 

com dados coletados no Hospital da Mulher Prof. Dr. J. A. 

Pinotti CAISM/UNICAMP no primeiro semestre de 2019 e de 

2020 de todas as mulheres admitidas para parto, com idade 

gestacional maior ou igual a 20 semanas. Após coleta dos 

dados as mulheres foram classificadas nos 10 grupos de 

Robson. As variáveis necessárias para classificação nos 10 

grupos de Robson foram selecionadas e obtidas a partir dos 

dados disponíveis em prontuário eletrônico. As seguintes 

variáveis foram utilizadas: paridade, idade gestacional, número 

de fetos, apresentação fetal e forma de início de trabalho de 

parto (espontâneo, induzido ou cesárea programada). Dessa 

maneira, as gestantes foram classificadas nos 10 grupos de 

Robson (Tabela 1). Em seguida, foram analisados o desfecho: 

parto via vaginal ou parto via cesárea para cada caso, 

considerando que esta análise depende do preenchimento 

adequado dos prontuários eletrônicos pela equipe de 

assistência local.  

 

Figura 1: Classificação de Robson, OMS, 2015. 
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Como verificação de consistência, foi 

realizada revisão manual de 

prontuários cujos casos não haviam 

sido classificados por falta de dados no 

preenchimento das variáveis 

consideradas (291 casos - 

representando 13,68% da amostra 

total). Além disso, para garantir a 

qualidade dos dados, foi realizada uma 

seleção aleatória de 10% dos casos de 

cada mês, para que houvesse uma 

revisão dos prontuários físicos e 

eletrônicos, comparando a 

classificação obtida pelo pesquisador, 

com a classificação obtida pela seleção 

de variáveis do prontuário on-line. Os 

dados foram armazenados em uma tabela específica no Microsoft Excel 2013, e analisados através do 

EpiInfo 7.2; foram obtidas as médias e frequências para cada uma das variáveis, tanto para a amostra 

total quanto para os grupos de mulheres; em seguida, foi comparada a frequência de cesárea em cada 

um dos grupos de Robson nos anos de 2019 e 2020, usando-se para isto o teste de Qui-Quadrado para 

comparar variáveis categóricas. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 

31783020.1.1001.5404) e é uma vertente de Estudo Ecológico da Rede Brasileira em Estudos da 

COVID-19 em Obstetrícia (Rebraco). A Rebraco é um estudo multicêntrico que propõe avaliar a 

prevalência de infecção por SARS-CoV-2 entre as mulheres internadas para parto, os desfechos 

maternos e perinatais durante a pandemia em 15 maternidades brasileiras e dará origem a outros 

estudos secundários como este estudo  

RESULTADOS:  

O total de partos no período de janeiro a julho de 2019 foi de 1.125, sendo 44,54% de parto vaginais e 

55,47% de partos cesárea. De janeiro a julho de 2020 foram 1.001 partos, sendo 45,25% partos vaginais 

e 45,74% partos cesárea, não mostrando diferença significativa entre os períodos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Número de partos realizados nos dois períodos avaliados (primeiro semestre de 2019 e 2020). 

A prevalência da taxa de cesárea no primeiro semestre de 2019, no período pré-pandemia, foi de 

55,47%. A Tabela 3 descreve a frequência de parto cesárea em cada um dos grupos de Robson neste 

período. Observa-se que, excluindo-se os grupos com amostra pequena, o grupo que mais contribuiu 

para taxas de cesariana em números absolutos neste período foi o grupo 4 com 162 casos, seguido pelo 

2 com 134 casos e como terceiro componente, o grupo 10 com 78 casos.  

Tabela 1. Distribuição de todas as mulheres incluídas no estudo nos 10 grupos de 
Robson, a frequência de cesárea em cada grupo e a contribuição de cada grupo no 
total de cesáreas. 
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No primeiro ano de pandemia, no primeiro semestre de 2020, demonstrado pela Tabela 4, observa-se 

que o grupo 4 permaneceu como principal contribuinte em número absoluto para a taxa total de cesáreas 

nesse período, assim como o grupo 2 e 10, por conseguinte. Houve uma redução do número total de 

cesáreas – 548 casos, representando 54,75% do total de partos neste semestre.  

 

 

O caráter retrospectivo da coleta de dados a partir 

do registro de prontuários, demonstrou a leitura da 

variável P como “parto normal” ao invés de 

“paridade”. Assim, após análise aleatória de 10% 

dos partos do grupo 5 de Robson, com cesárea 

anterior, estava menor aproximadamente 18% e que 

os grupos 3 e 4 juntos somavam 18% mais 

gestantes. Ao ajustarmos o grupo, desenvolvemos 

uma análise pragmática do que se estabeleceu nos 

últimos dois anos (Tabela 5). Observamos que o 

Grupo 5 apresentou um aumento de 10,46% nas 

taxas de cesárea, em relação a 2019 no primeiro 

semestre de 2020.   

Tabela 3. Distribuição de todas as mulheres incluídas no estudo nos 10 grupos classificatórios de Robson, frequência de cesáreas em 
cada grupo e contribuição de cada grupo na taxa de cesárea total. 

 Tabela 4. Distribuição de todas as mulheres incluídas no estudo nos 10 grupos classificatórios de Robson, frequência de cesáreas em cada 
grupo e contribuição de cada grupo na taxa de cesárea total. 

 

 

Tabela 5. Comparação semestral entre as taxas de cesárea por 
grupo de Robson. 
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DISCUSSÃO: 
Este estudo avaliou a distribuição dos partos conforme a Classificação de Robson em uma maternidade de 

referência no período de 12 meses (2 semestres diferentes) que incluem pré-pandemia e a pandemia COVID 19. 

Observou-se uma alta taxa global de partos cesárea que se manteve em torno de 50% nos últimos dois anos, sem 

impacto durante a pandemia. As taxas de parto cesárea no Hospital terciário em estudo, se assemelham às taxas 

brasileiras, em torno de 55% segundo a OMS, última atualização em 2018.  

Ao analisarmos os últimos dados publicados, observa-se uma grande variação na forma de nascimento das 

gestantes mundialmente. Há países na África em que as taxas chegam a menos de 5% e o parto cesárea chega a 

ser uma forma de nascimento inclusive indisponível, enquanto lugares da América Latina possuem taxas acima de 

50%. Ambos os extremos prejudicam a qualidade da assistência materna e perinatal conforme publicação em WHO 

Statement on Cesarean Section Rates (2). Na cidade de Campinas - SP, como previamente publicado em 2017 um 

estudo transversal em três maternidades (serviços públicos, universitários e privados) com 1.276 mulheres, 

demonstrou uma taxa geral de parto cesárea de 57,5% sendo respectivamente, nos serviços públicos, mistos 

(públicos e privados) e privados 41,6; 54,8 e 90,1 % (3).  

De um modo geral, no nosso estudo, observou-se que não houve mudança significativa nas taxas de 

cesárea totais nos períodos pré e durante a pandemia. Outro estudo realizado no mesmo hospital terciário em 

análise, comparou a distribuição das taxas de cesárea conforme o sistema de classificação de Robson no ano de 

2010 e já demonstrava a alta contribuição do grupo 5, com cesárea anterior (4). O que se observou no período de 

pandemia foi o aumento de 10% nas taxas de cesárea do grupo 5, o mesmo padrão foi constatado em hospital 

terciário do sul da Espanha, a qual foi atribuído o fato de a mãe considerar o parto cesárea uma alternativa mais 

rápida e segura para proteção da possível infecção pelo COVID-19 (5). Este é pontuado por um estudo multicêntrico 

observacional de hospitais espanhóis, liderado pela Rede Espanhola de Ensaios Clínicos Pediátricos (RECLIP), 

GESNEO-COVD que incluiu a análise de gestantes com PCR positivo para SARS-CoV-2 e/ou sorologia positiva 

de março de 2020 a julho de 2020 com inclusão de 105 pacientes, concluiu que a infecção respiratória aguda grave 

causada pelo vírus aumentou o risco de partos por cesariana e partos prematuros (6). Em contraste ao que se 

concluiu pelo estudo da RECLIP, foi observado a redução da taxa de cesárea no grupo 10 comparando 2019 e 

2020, além da redução de gestantes admitidas para parto no grupo 10 no período da pandemia. Os dados vão ao 

encontro do que foi publicado por Noddin et al, em um estudo retrospectivo de corte entre primeiro de outubro de 

2019 a março de 2020 e de primeiro de abril de 2020 a setembro de 2021 que também mostrou o declínio de partos 

prematuros no período da pandemia (7). As razões para a redução variam de redução a exposição à infecção como 

consequência do distanciamento físico, uso de máscara, aumento da atenção à saúde e possível redução de 

consultas no pré-natal que podem ter levado a menos intervenções médicas e partos prematuros (8).  

Os grupos 1 a 4 são grupos de interesse por apresentarem baixo risco para a necessidade de parto cesárea. 

Mesmo esses grupos, juntos, contribuem com cerca de 60% para as taxas de cesárea geral. Observamos que nos 

períodos de pandemia, não houve aumento dessas taxas nesses grupos. As publicações que buscam associações 

entre a infecção pelo COVID-19 e a via de parto são recentes e como podemos perceber, ainda não foi possível 

definir um padrão e estabelecer o que realmente a pandemia de fato influenciou. O número de gestantes analisadas 

pelo nosso serviço é expressivo, porém um estudo prospectivo nos ajudará a responder melhor às perguntas quanto 

às contribuições dos grupos de Robson para as taxas de cesárea e definir melhor as intervenções.  

Nosso estudo impactou positivamente a análise do banco de dados do hospital terciário, pois ao identificar 

a falha na leitura da variável paridade, possibilitou alterações no sistema já implementadas e garantirá melhor 

qualidade nos estudos posteriores. Por se tratar de um desenho transversal não é possível estabelecer relação de 

causa-efeito, mas associações entre a pandemia e as taxas de parto cesárea. A outra limitação deste estudo é por 

ser unicêntrico, com coleta de dados de apenas os primeiros semestres de 2019 e 2020 (12 meses), que poderá 

ser ampliado nos próximos anos.           

 A Classificação de Robson é fundamental para o melhor entendimento das características obstétricas da 

população estudada e permite entender os grupos mais significativos no serviço, assim como o posterior impacto 

sobre os desfechos de via de parto e fatores associados. Entretanto, há uma limitação pois não abrange uma 

avaliação de morbidades materno-fetais, intercorrências durante o pré-natal, intercorrências durante o parto e 
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indicações formais de via de parto final (9) (10). De toda forma, a classificação em questão auxilia no entendimento 

e a sua associação com o acontecimento paralelo da pandemia por COVID-19 traz um recorte analítico interessante 

para o serviço, que pretende elaborar ações direcionadas para a redução das taxas de cesariana a níveis 

recomendados. 

 

CONCLUSÕES:  

A taxa global de cesárea durante o primeiro semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020 

manteve-se estável, porém elevada nestes períodos pré e durante a pandemia. Apesar da falha 

mencionada do sistema informatizado, a análise pragmática permitiu observar aumento considerável 

nas cesáreas indicadas ao grupo 5 no período da pandemia comparativamente ao período anterior pré-

pandêmico. 
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