Orientações para implementação
de nova política para agendar
Cesariana Eletiva Precoce (CEP)
e Cesariana Eletiva a Termo (CET).
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Introdução
Em 9 meses (interessante número), chegaremos ao final da nossa colaborativa. Atingimos 30% de partos
normais na população-piloto. Portanto, precisamos de mais 10 pontos percentuais para atingir a meta
de 40% de partos vaginais.
Estamos confiantes, é possível!
Recomendamos três grandes mudanças que os hospitais devem implementar até o final da colaborativa:
I. Regular o processo de agendamento de Cesarianas Eletivas. A racionalidade em torno desta proposta de
mudança consiste no fato de que hoje é muito fácil fazer o errado (agendar uma Cesariana Eletiva sem qualquer
justificativa médica). Aliás, alguns hospitais só estão preparados para atender Cesarianas Eletivas, ou seja,
o modelo desses hospitais está perfeitamente desenhado para produzir cesarianas. A ideia é fazer com que
os médicos justifiquem a marcação da cesariana e que a gestante saiba claramente dos riscos a que está se
submetendo. Estabelecer um formulário a ser preenchido e enviado pelo médico no momento do agendamento
da cirurgia, com possibilidade de auditoria e contato pelo hospital para esclarecer e dialogar antes de confirmar
o agendamento, é uma das formas possíveis de regulação desse processo.
II. Transparência dos resultados. Todos os médicos devem saber o resultado da sua prática clínica e comparar
com a dos seus colegas, para estimular a troca de experiências e a melhoria. Muitas vezes, como médicos,
pensamos que estamos prestando o melhor cuidado, mesmo desconhecendo alguns dos resultados da nossa
prática. O propósito da medida é mudar a percepção de qualidade: em lugar de definir qualidade a partir de uma
impressão que temos de nós mesmos, passar a definir qualidade através de indicadores. É essencial ressaltar:
os resultados só devem ser utilizados para estimular a melhoria contínua e não o julgamento.
III. Revisar e implementar protocolos de melhores práticas no cuidado obstétrico. Muitos hospitais têm estes
protocolos, mas acabam deixando a critério dos médicos adotá-los ou não. O que se vê mais comumente
é o médico definindo a sua própria prática, mesmo que sua conduta técnica conflite diretamente com
os protocolos e diretrizes dos hospitais. Os objetivos dessa mudança são tornar o hospital mais responsivo
e ajustar com o corpo clínico práticas aceitáveis acordadas e baseadas nas melhores evidências.
Este documento organiza a mudança número 1 e descreve:
•
•
•
•
•

I. Fatores fundamentais para eliminar Cesariana Eletiva Precoce (CEP) e a Termo (CET);
II. Pacote de mudanças para implementar a politica;
III. Check list para implantação;
IV. Barreiras e possíveis soluções;
V. Exemplos.
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Discuta essas orientações com a direção
e as equipes do seu hospital, planeje e teste
em ciclos de PDSA e implemente gradualmente:
realizar com confiança e segurança
é elemento-chave para tornar realidade
a mudança da atenção à saúde das mulheres
e bebês que nos inspira!
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Fatores fundamentais para eliminar Cesariana
Eletiva Precoce (CEP) e a Termo (CET)
1. Padronizar o cálculo e a informação da idade gestacional é determinante. Não deve ser aceita a informação
A TERMO. É mandatório informar a idade gestacional no seguinte formato: ___semanas e___ dias. Para o cálculo
da idade gestacional, sugere-se que seja padronizado o uso da ultrassonografia1 precoce, realizada entre 7-20
semanas de gestação, tendo em vista que esse é o padrão ouro para a população brasileira.
2. Implementar uma Política Não Negociável de Cesariana Eletiva Precoce (PNNCEP) e a Política de Agendamento
de Cesarianas Eletivas a Termo (PACET). Esta política capacita o hospital para fazer cumprir o combinado
com famílias e profissionais de Saúde de apenas agendar cesarianas para gestantes com indicação médica
reconhecida que foram revistas e consideradas necessárias.
As cesarianas a pedido devem ter um tratamento especial, criando um diálogo com estas famílias baseado
em informações científicas, melhorando a literacia destas famílias para uma escolha baseada em fatos.
O hospital deve prover para gestantes e famílias todo o apoio necessário, independentemente do profissional
com o qual a gestante tenha vínculo (cuidado baseado em evidência, segurança máxima e respeito
aos valores das famílias e gestantes).
3. Implementar um formulário de agendamento que inclua as indicações médicas da cesariana ou indução.
Isto é importante para identificar aquelas gestantes com uma indicação médica que precisa
de uma CEP ou CET. Se não houver uma indicação médica, o hospital pode abordar a questão com o profissional
de Saúde e a família. Sem uma política definida, é muito difícil ter esta conversa.
4. Fornecer educação e conscientização para gestantes e comunidade de modo a reduzir demanda
por CEP e CET. Mesmo com a introdução da PNNCEP e CET, nas suas formas mais flexíveis ou não,
sempre haverá demanda em hospitais e por parte dos médicos para realizá-las, até que as comunidades
estejam mais informadas e instruídas.

1 Referência: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2014001300014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt)
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Pacote de mudanças para implementar a política
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Check list para implantação
A) Participação de todas as partes interessadas
•

•
•
•
•

I. Crie uma equipe para implementar a PNNCEP e a CET incluindo médicos, coordenador da obstetrícia, diretor
clínico do hospital, especialistas em comunicação e Núcleo de Segurança do Paciente para levar educação
e sensibilização. A participação do médico é essencial. Comente a política EED atual da sua organização
(se aplicável). Converse com os médicos sobre as consequências das CEP e CET;
II. Estabeleça metas para redução e determine como o sucesso será medido;
III. Desenvolva um plano de trabalho e cronograma rodando ciclos de PDSA;
IV. Verifique regularmente o progresso da iniciativa com a equipe;
V. Reúna-se com a liderança de sua organização, incluindo médicos e coordenador da obstetrícia e outras
partes interessadas, para apresentar o plano de educação para implementar a política e solidificar as metas
do programa.

B) Educação dos pacientes
•

•

I. Veja ideias para abordar as gestantes no anexo para uso por profissionais de Saúde da linha de frente.
Os materiais podem ser compartilhados com as gestantes durante visitas ao consultório, curso de gestante,
exibidos nas recepções e salas de espera e divulgados em brochuras, e-mails, site do hospital etc.;
II. Certifique-se de que todos os envolvidos no cuidado entendem os objetivos de educação do paciente para
evitar CEP e CET.

C) Educação da comunidade
•

•

•

•
•

I. Assegure-se de que a equipe de comunicação da sua organização está familiarizada com as políticas
institucionais atuais sobre CEP e CET e os esforços de educação do paciente que estão em curso;
II. Envolva a mídia local para ajudar a comunidade em geral a compreender os riscos de CEP e CET
e os esforços de defesa da sua organização para educar públicos-chave sobre a importância de levar uma
gestação a termo;
III. Utilize redes sociais existentes em sua organização, tais como Facebook, Twitter, site do hospital, para
atingir mulheres e famílias. Utilize materiais da campanha da ANS “Não ao Parto Agendado”;
IV. Aproveite eventos locais já existentes para explorar o assunto;
V. Convide famílias para servirem como conselheiras na melhoria da qualidade e segurança do paciente:
a) faça uma reunião por trimestre ou bianual com gestantes e famílias para dialogar sobre formas de
melhorar a qualidade e segurança;
b) encoraje o corpo clínico a ter reuniões com as famílias e gestantes para conversar sobre o modelo
de cuidado e solicitar aos mesmos que sirvam de conselheiros neste assunto (qualidade e segurança).
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Barreiras e possíveis soluções
Barreira 1. Falta de políticas efetivas para agendar Cesariana
Eletiva ou indução do parto
Preocupações:

Pacote de mudanças
Estratégias para superar

•

•
•

•

•

Ausência de políticas ou diretrizes para
agendamento de Cesarianas Eletivas.
Falta de execução das políticas existentes.
Ausência de prestação de contas dos casos de
CEP.
Determinação não confiável e inconsistente da
melhor maneira de cálculo da idade gestacional,
em ambos, registros de admissão hospitalar e
pré-natal.
Falta de conhecimento dos prestadores de
indicações aceitáveis para cesarianas agendadas.

Política Não Negociável Cesariana Eletiva Precoce
(PNNCEP)
•

•

•

•

Estabelecer PNNCEP. O coordenador da obstetrícia
deverá aprovar o agendamento dos casos eletivos
<39 e >39 semanas sem evidência de indicação
médica baseado nos protocolos de indicações de
cesáreas acordados.
Distribuir e publicar amplamente a lista de
indicações. Pode ser suficiente, para começar,
apenas anunciar que a política será estabelecida
e apenas estabelecer a política se agendamentos
ainda estiverem ocorrendo. O próximo passo é
iniciar uma “política mais amena” como um passo
inicial. Se os dados de acompanhamento não
indicam um progresso adequado, a PNNCEP pode
então ser implementada.
Adaptar/adotar políticas PNNCEP de outros
hospitais que tiveram sucesso.
Capacitar o pessoal de enfermagem para iniciar
PNNCEP e interagir com a equipe médica caso a
cesariana programada não atenda aos requisitos
da política. É importante não colocar a equipe de
enfermagem no meio de um problema médico. Será
necessário criar um processo de como encaminhar
rapidamente o assunto para a liderança da
organização. Estabelecer relações entre os
hospitais para promover a unificação desta política.

Agendamento:
Especificar as informações necessárias para o
agendamento (critérios utilizados para cálculo da
idade gestacional, evidência de indicação médica etc.).
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•

•

•

•

•

Criar um formulário de agendamento para controlar
a idade gestacional estimada no momento do parto
e indicação para CEP <39 semanas com apoio de
documentação (exemplos anexos).
Limitar induções agendadas <39 e >39 semanas com
critérios.
Educar provedores e mulheres para encorajar
o trabalho de parto espontâneo, para reduzir
a demanda por indução eletiva (mais complicações).
Designar enfermeiros obstetrizes experientes como
responsáveis pela programação das induções e
Cesarianas Eletivas. É melhor fazer isso depois que os
componentes estruturais tiverem sido postos em prática
pela equipe de obstetrícia (acordadas normas para a
determinação da idade gestacional, indicações médicas
aprovadas, definida a esfera de decisão
e a política de levar os casos para avaliação
ao coordenador ou diretor técnico).
Trabalhar com todos, incluindo secretárias que agendam
procedimentos, para garantir uma comunicação
consistente com as mulheres em todas as suas interações
com o sistema (consultórios, hospital, prestador de
exames, preantalistas, bloco obstétrico etc.).

Barreira 2. Resistência do provedor à mudança/problemas em assumir
responsabilidade pelos resultados
Percepção pelo prestador de que CEP não
resulta em resultados piores:

Prover educação
•

•

•

•

•

•

Questionamento da evidência que suporta
a eliminação de CEP.
Falta de disposição para questionar
ou desafiar condutas dos médicos.
Preocupações do prestador quanto
à autonomia da prática médica.
Preocupações do prestador quanto ao
equilíbrio entre trabalho/vida pessoal.
Rotatividade da liderança médica.

Crie uma equipe de grande reputação combinando
líderes respeitados de fora do hospital com as lideranças
locais.

Lideranças locais
Líderes clínicos
•

•

•

•

Identifique um ou mais líderes médicos que possam
aderir aos padrões CEP.
Envolva os administradores do hospital e do Núcleo
de Segurança do Paciente (NPS). Pediatras e
neonatologistas em particular são líderes naturais no
cuidado com os bebês. Eles são muito importantes,
já que grande parte dos danos são causados aos bebês.
Manter líder médico com consistência, evitando grande
rotatividade deste líder.
Esclarecer as expectativas do coordenador do
departamento/diretor médico OB na defesa da PNNCEP
(poderia ser parte do contrato do hospital com este
coordenador).
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Utilização de dados
Usar dados para apoiar a necessidade de melhoria
CEP. Especialmente poderosa é uma lista de crianças
internadas na UTI Neo nascidas entre 37-38 semanas
e 6 dias, semanalmente.
Educar prestadores sobre as implicações da CEP para ANS
e outras entidades reguladoras, ONA etc.
Envolva-se com o departamento de GO para analisar
dados e solicitar apoio para eliminação da CEP e para a
adesão à política PNNCEP. Isto inclui assegurar que as
indicações médicas são consistentes com as políticas e
que valores atípicos de CEP não devem ser frequentes.
Estabelecer como meta da organização a redução da CEP.

•

•

•

•

Outros
Estabelecer um processo de revisão dos casos de CEP por
outros GOs.
Destacar publicamente médicos com ambas, baixas
e altas taxas de CEP, e partilhar as melhores práticas.

•

•

Barreira 3. Prestadores preocupados com impacto financeiro eliminando CEP
Prestados se preocupam que pacientes irão
mudar de prestador se o pedido de CEP não
existir nas políticas de pré-natal.

•

•

Prestador teme perda de receita caso
a gestante tenha seu parto não agendado
em outro hospital.

Trabalhe com outros hospitais para implementar
a PNNCEP, para garantir que CEP seja uma exceção
e não norma.
Crie uma colaborativa com hospitais para abordar
a questão e melhorar qualidade e segurança.

Acompanhe por seis meses os dados do seu hospital a
procura de redução dos partos. Este problema desaparece
com o tempo.

Barreira 4. Falta de padronização para marcar cirurgias
•

•

•

•

Acordar uma forma única de medir a idade gestacional
com os obstetras. Uma enfermeira obstetra
experiente poderá rever todos os casos <39 e >39
semanas agendados antes de confirmar no bloco
obstétrico. Sugere-se que seja padronizado o uso da
ultrassonografia precoce realizada entre 7-20 semanas
de gestação, tendo em vista que esse é o padrão-ouro
para a população brasileira.
Criar um formulário de agendamento de cesariana
(ver anexo).
Crie um processo de autorização ascendente e revisão
dos casos.
Crie protocolos para agendamentos que limitam
agendamentos com muita antecedência.
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Barreira 5. Anestesiologia e pediatria
Aumento de cesarianas não agendadas e
partos vaginais em horários “inapropriados”
(não tem cobertura de pediatra e
anestesiologistas).

Investimento em equipe interna de pediatria
e anestesia é fundamental.

Barreira 6. Organização não apoia ou existem demandas que competem
com esta questão
Complexidade do sistema e/ou competição de
outras prioridades.

•

•

•

•

•

•
•

•

Falta de adesão da liderança sênior no
combate à CEP.

•

•
•

•

•

•

Estabeleça prazos maiores para as iniciativas de melhoria de
qualidade. As atividades de melhoria mais intensas devem ser
feitas em tempos diferentes.
Crie um cargo de enfermeira responsável pela qualidade e
segurança materno-infantil. Procure um obstetra líder para
dar suporte à iniciativa.
Encontre um médico interessado no assunto.
Faça uma parceria para definir protocolos e políticas em
colaboração com a enfermeira.
Estabeleça autonomia para a enfermagem trabalhar com as
famílias e gestantes.
Aproxime a equipe de controle de infecção ou do Núcleo de
Segurança do Paciente do hospital com a equipe de obstetrícia.
Incorpore o indicador CEP no dashboard da organização.
Converse com a liderança médica e a enfermagem para que
comprem a ideia antes de implementar.
Inclua enfermeira e médico obstetras no quadro da equipe
do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP2).
Chame a atenção para as vantagens de eliminar
as CEPs do ponto de vista da segurança dos pacientes
e da qualidade.
Manter todos atualizados sobre o assunto.
Parceria com entidades externas (Sociedade de Pediatria,
FEBRASGO e Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras
Obstétricas - ABENFO, por exemplo, outras organizações
de combate à prematuridade, ANS).
Convide uma autoridade externa sobre o assunto para falar
para a equipe do hospital.
Utilize dados locais e nacionais para comunicar a relevância
do assunto, reforçando a importância
de melhoria dos processos e coletando dados ao longo
do tempo para verificar se ocorreu melhoria.
Estude o impacto financeiro para a instituição e planeje
parcerias com pagadores para rever a política de pagamentos
baseada em qualidade.
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Barreira 7. Falta de conhecimento das gestantes sobre riscos da CEP
Falta de conhecimento dos benefícios do
parto espontâneo para mãe e bebê.

•

Utilizar o material de educação para as gestantes que pode ser
introduzido no curso de gestante e pré-natal.2

Gestantes se sentem desconfortáveis
no final da gestação e querem interromper
ou escolher uma data conveniente.

•

Crie um processo para ajudar as gestantes a tomarem uma
decisão baseada em informações relevantes e confiáveis.
Crie brochuras, cartazes etc.
Crie um grupo de WhatsApp ou outro app entre as gestantes
para informar, compartilhar mensagens etc.
Parceria com indústria farmacêutica, comércio, drogarias etc.
para disseminar material de informação.
Eduque as gestantes no início da gestação sobre esta questão.
Visita guiada e encontro com equipe antes do parto.

•
•

•

•
•

Defina bem as terminologias.

•
•
•
•

2 Ideias de matéria de comunicação no Anexo 2.

Termo precoce: 37 semanas completas até 38 semanas e seis dias.
Termo completo: 39 semanas até 40 semanas e seis dias.
Termo tardio: 41 semanas até 41 semanas e 6 dias.
Pós-termo: 42 semanas.
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Exemplos de documentos e mensagens
a) Pontos a enfatizar na educação das gestantes e familiares
•

A fase crítica do desenvolvimento do cérebro fetal ocorre durante as últimas semanas de gravidez.

O cérebro de um bebê com 35 semanas pesa dois terços do que pesará com 39-40 semanas. O volume do córtex cerebral no
bebê de 34 semanas é 53% do volume que atingirá com 39-40 semanas.

As funções mais primitivas do cérebro amadurecem em primeiro lugar. O córtex cerebral se desenvolve mais nas últimas
semanas da gestação. Esta parte do cérebro controla funções como cognição, percepção, razão e controle motor.
Nas últimas semanas da gestação, o cérebro do bebê desenvolve as sinapses, o crescimento do axônio, dendrites
e neurotransmissores.
Evidências de imaturidade cerebral são vistas em problemas com a respiração, apneia, frequência cardíaca aumentada,
alterações do sono e alimentação.
•

Trabalho de parto é um processo importante para a saúde do bebê. Por exemplo, o trabalho de parto sinaliza às células
do pulmão do bebê para deixar de produzir fluidos para absorver o fluido. Além disso, durante a passagem pelo canal
vaginal ocorre compressão do tórax do bebê, levando à eliminação de líquidos das vias respiratórios, o que também irá
facilitar o início da respiração. Outro benefício que só ocorre durante o trabalho de parto, e parto normal, é a colonização
intestinal, bem como de pele, boca e demais mucosas, com bactérias benéficas da microbiota materna. Bebês nascidos
por cesariana apresentam uma menor diversificação da microbiota intestinal do que os nascidos de parto vaginal.
Por terem um papel protetor, a ausência ou diminuição dessas bactérias benéficas podem ser persistentes e afetar
o metabolismo de gordura, predispondo à obesidade, além da expressão de alguns genes com impacto na predisposição
a doenças relacionadas à resposta imune, como a asma. Uma gravidez normal pode durar até 42 semanas.
A natureza é sábia e evidências científicas comprovam: parto normal é a opção mais saudável e adequada para a maioria
das mães e bebês. Se a sua gravidez é saudável, aguarde o início do trabalho de parto para procurar a maternidade para
ter o bebê. Evite antecipar seu parto, agendando uma cesariana sem indicação clínica. Os bebês que nascem antes de
39 semanas completas de gestação podem ter mais problemas de saúde no momento do nascimento e ao longo da vida
quando comparados aos bebês nascidos a termo, ou seja, com 39 semanas ou mais.

3Informações podem ser aproveitadas em brochuras, cartazes etc.
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•

Por que os bebês precisam de tempo (pelo menos 39 semanas)? Importante etapa do desenvolvimento,
incluindo dos órgãos cérebro, pulmões e fígado, ocorre durante as últimas semanas de gravidez. Bebês nascidos
após 39 semanas estão menos propensos a ter problemas de visão e problemas de audição após o nascimento.
Os bebês precisam de pelo menos 39 semanas para ganhar peso no útero (chegam a ganhar 250 gramas por
semana após a 37ª semana); bebês nascidos com peso saudável conseguem manter a temperatura melhor
do que bebês que nascem muito pequenos.
Os bebês precisam de pelo menos 39 semanas para aprender a sugar, engolir bem e ficar acordado tempo
suficiente para comer; bebês nascidos muito cedo, muitas vezes, não podem fazer essas coisas.
Apesar dessa classificação, nem todos os bebês com 39 semanas de gestação terão completado o processo de
maturação necessário para uma adaptação saudável pós-parto. O agendamento de cesarianas antes do início
do trabalho de parto pode encurtar a etapa de preparação para a vida extrauterina, com prejuízo especial para
a transição pulmonar, podendo levar a problemas logo após o nascimento ou mesmo mais tardiamente.

Por que agendar uma cesariana pode ser um problema? Os especialistas estão aprendendo que o agendamento
de uma cesariana precocemente por razões não médicas pode causar problemas para a mãe e o bebê.

Por exemplo:
•

•

•

•

•

•

•

•

A data prevista para o parto pode não ser exatamente certa. Às vezes, é difícil saber exatamente quando você ficou
grávida. Se o seu médico programou a indução do seu parto ou uma cesariana e a idade gestacional estiver errada
em uma semana ou duas, o seu bebê poderá nascer muito cedo.
A indução do trabalho de parto pode não funcionar. O colo do útero só amadurece no final da gestação. Se o seu
trabalho de parto for induzido antes das 41 semanas, o medicamento que o seu médico lhe deu pode não funcionar,
e você pode acabar precisando de uma cesariana.
A cesariana fora de trabalho de parto pode causar problemas para o seu bebê. Os bebês nascidos por cesariana
podem ter mais problemas respiratórios e outros problemas médicos do que os bebês nascidos por parto vaginal
(a maioria dos bebês deveria nascer de parto vaginal).
A cesariana pode causar problemas para futuras gestações. Depois de ter uma cesariana, você pode estar mais
propensa a ter outra cesariana em nova gestação. Mais cesarianas levam a mais complicações para você e para
o bebê, incluindo problemas com a placenta e hemorragia.
A cesariana é uma grande cirurgia para a mãe. Leva mais tempo para você se recuperar de uma cesariana do que
de um parto vaginal. Você pode precisar passar de 2 até 4 dias no hospital após uma cesariana. Você irá precisar
de 4 até 6 semanas para se recuperar totalmente depois de ir para casa. Você pode sofrer complicações com a
cirurgia, tais como infecções ou sangramentos. A recuperação é mais dolorosa e a amamentação poderá ser mais
difícil. É importante ficar em contato com o seu prestador de cuidados de saúde, mesmo depois de ir para casa.
A cesariana não proporciona ao bebê o contato com as bactérias benéficas presentes no canal de parto. Durante
o trabalho de parto, a pele, boca, intestino e demais mucosas do bebê entram em contato com bactérias benéficas
presentes no corpo da mãe, que irão ajudar a melhorar a resposta imune e prevenir doenças como a asma. Durante
a cesariana, o bebê não se beneficia dessa proteção extra.
A cesariana pode dificultar o início do aleitamento materno. Estudos apontam que mulheres que tiveram bebês por
cesariana têm maior dificuldade em iniciar o aleitamento materno do que as que os tiveram por parto normal.
O aleitamento materno é recomendado até os seis meses e traz inúmeros benefícios para a saúde da mulher
e do bebê, como maior resistência a infecções nos bebês, melhor desenvolvimento dos músculos envolvidos
na deglutição e fala, oferta adequada de nutrientes preparados especialmente para o bebê, retorno mais rápido
ao peso materno anterior à gestação, além de ser um momento muito especial de carinho entre mãe e filho.
O trabalho de parto é como engatinhar e andar. Sabemos que irá ocorrer num determinado período de
tempo, aproximado, mas não uma data e tempo exatos. Então, habitualmente o trabalho de parto irá ocorrer
espontaneamente entre 39 e 42 semanas de gestação, mas nem você e nem o seu médico podem fixar a data
e a hora exatas.

Esperar pode ser difícil, mas esperar permite que o cérebro do seu bebê se desenvolva. Lembre-se disso!
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b) Perguntas e respostas para mães e familiares
P: Estou nas últimas semanas da minha gravidez e estou muito desconfortável. Se minha gravidez estiver indo bem,
é seguro pedir para agendar o meu parto ou cesariana um pouco mais cedo?
R: Não. Muitas mulheres experimentam desconforto nas últimas semanas de gravidez. Levar o seu bebê
a termo (39-42 semanas) e esperar até que o trabalho de parto inicie, naturalmente, é a melhor opção para ajudar
seu bebê a prosperar.
P: Quais são as preocupações se eu tiver meu bebê antes de chegar a termo?
R: O desenvolvimento crítico dos órgãos vitais do seu bebê, incluindo o cérebro, pulmões e fígado, ocorrem nas últimas
semanas de sua gravidez. Os cérebros dos bebês crescem cerca de um terço durante as semanas 35 a 39.
Bebês nascidos antes de 39 semanas:
•

•
•
•
•

Podem ter problemas para mamar, enquanto desenvolvem sua capacidade de sugar e engolir durante as semanas
finais da gravidez;
Têm mais chance de ter icterícia;
São mais propensos a ter menores notas na escola, em leitura e matemática;
Têm um maior risco de desenvolver problemas no pulmão;
O ganho de peso nestas últimas semanas ajuda os bebês a manterem a temperatura após o parto,
não necessitando de incubadora e podendo permanecer junto à mãe.

Bebês nascidos em 37 ou 38 semanas estão na fase de termo precoce. Bebês nascidos nesta fase têm mais chance de
ter de ir para a UTI (Unidade de Cuidados Intensivos ao Recém-Nascido) do que bebês nascidos com termo completo.
P: Eu sei que as pessoas têm partos um pouco cedo e seus bebês estão muito bem. Por que eu deveria esperar?
R: Alguns bebês nascidos antes de termo podem nascer saudáveis, porém, em geral, são os que entraram em trabalho
de parto espontaneamente. Mas por que correr o risco com o seu bebê? Numerosos estudos têm demonstrado
que os bebês nascidos antes das 39 semanas têm mais problemas de saúde nos primeiros anos e também para
o resto de suas vidas, comparados aos que nascem a termo. A menos que haja um risco médico para a mãe ou o bebê,
os médicos especialistas sabem que uma das melhores coisas que uma mãe pode fazer para garantir que seu bebê seja
saudável é esperar até que seu corpo esteja pronto para o parto e deixar a natureza seguir seu curso.
P: Estamos, eu e meu bebê, realmente prontos para o nascimento agora? Não existem exceções?
R: A não ser que o seu médico tenha recomendado antecipar o parto antes do termo completo por uma razão médica,
é melhor para você e seu bebê esperar pelo menos até as 39 semanas. Além disso, trabalho de parto induzido pode ser
mais longo e mais doloroso do que trabalho de parto que começa naturalmente, e isso aumenta a chance de precisar
de uma cesariana. Na verdade, esta é uma questão tão séria que muitos hospitais começam agora a criar regras para
evitar que os médicos marquem uma cesariana ou induzam o parto antes do início do trabalho de parto natural sem
uma razão médica, mesmo que este seja o “desejo” da gestante.

16

c) Modelo de formulário para agendamento de cesarianas eletivas
Nome do médico que está agendando: _________________________________________________________ CRM: __________
Data atual:__________________ Data e hora da realização do procedimento: ______/______/_______. _______:_________
Nome da gestante: ___________________________________________________Idade: ______Número de gestações: ______
Número de partos: _____Classificação de Robson:__________________ I.G. na data do procedimento: _____sem ____ dias
Tipo de intervenção: ( ) Cesariana Primária ( ) Cesariana de Repetição ( ) Indução de Parto
Bishop Escore*: ___________ (nas Induções)
*Vide orientação para cálculo ao final do formulário.

Nível 1

Nível 2

(
(
(
(
(

( ) Macrossomia fetal (PEF> 4000 gramas)
e idade gestacional > 39 semanas
( ) Diabetes gestacional

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Pré-eclâmpsia / HELLP Síndrome
) Descolamento de placenta
) Sangramento/Placenta marginal
) Presença de Mecônio
) Sofrimento fetal – método de avaliação
e resultado:____________________________
) Incisão uterina em T prévia
) Cirurgia fetal a céu aberto prévia
) Miomectomia prévia
) Condição clínica materna que impeça via baixa
Descrever: _______________________________
) Gestação gemelar com primeiro feto não cefálico
) Gestação múltipla (3 ou mais fetos)
) Apresentação córmica
) Apresentação pélvica sem critérios para via baixa
) Anomalia fetal que impeça TP ou via baixa
) HIV materno com contagem viral positiva
) Herpes genital materno com lesão ativa
ou captura em cérvix positiva
) Hidropisia fetal/Isoimunização
) Restrição de crescimento fetal com Doppler
ou CTR alterada

Nível 3
(
(
(
(

) Termo com cérvix desfavorável
) Fatores psicológicos
) Solicitação materna
) Cesariana anterior: paciente recusa prova de trabalho
de parto e idade gestacional > 39 semanas

Outra indicação (descrever): _______________________________________________________________________________
Confirmação da idade gestacional: _______semanas ______dias - determinada por: ( ) DUM ( ) US
Ass. Médico: _____________________________________________________
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*Bishop Escore
Esta tabela é fornecida para sua conveniência, como apoio para o cálculo do índice de Bishop. A pontuação final deve
entrar no início deste formulário no local indicado. O exame deve ter sido realizado, pelo menos, nos últimos 7 (sete) dias.

Bishop Escore
Escore

Dilatação

Apagamento %

Altura
apresentação*
( -3 to +3)

Consistêncial
Cervical

Posição
Cervical

0

Fechado

0-30

-3

Firme

Posterior

1

1-2

40-50

-2

Médio

Posição Mediana

2

3-4

60-70

-1

Mole

Anterior

3

>5

>80

+1, +2

-

-

0 – 6: necessário preparo do colo com prostaglandina – 25 mcg.
> 7: indução imediata com ocitocina

Classificação de Robson

Atenção: para preenchimento do hospital4:
RECOMENDAÇÃO PARA COORDENAÇÃO MÉDICA ATUAR:
Resultado da solicitação do agendamento Nível 1 e 2: manter agendamento como requisitado.
Indicação médica de interrupção da gestação antes das 39 semanas ou > 39 semanas na data agendada por
recomendação dos Protocolos da Sociedade de Obstetrícia e MS.
Nível 3 e outras indicações: agendamento requer investigação e feedback imediato com o médico obstetra – suspender
agendamento?
Idade gestacional que não utilizou método padronizado aceitável ou cesariana está sendo agendado por solicitação
materna ou fatores psicológicos.

4 Cabe ao hospital avaliar se o parecer a respeito do agendamento deve estar anexado ao formulário de agendamento (para dar conhecimento

ao médico de que será avaliado) ou se deverá ser reservado ao hospital (caso o hospital avalie que há risco de alimentar reações negativas).
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d) Materiais para gestantes
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e) Materiais para a Coordenação Médica
Indicações baseadas em evidências.
Realizar PC nas seguintes condições:

Ref: Ministério da Saúde. Diretrizes de Atenção
à Gestante: a operação cesariana. 2015

NÃO realizar nas condições abaixo:

Ref: Ministério da Saúde. Diretrizes de Atenção
à Gestante: a operação cesariana. 2015

