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RESUMO
Objetivo: Classificar as parturientes conforme a Classificação de Robson e verificar o tipo de parto e seu desfecho entre 
as gestantes adolescentes em comparação com um grupo de gestantes adultas no município de Tubarão - SC. Métodos: 
Foi realizado um estudo observacional transversal com 362 pacientes (100 adolescentes e 262 adultas) que tiveram seu 
parto realizado em um hospital no Sul de Santa Catarina, no período de Setembro a Dezembro de 2016. As informações 
foram obtidas através da análise dos prontuários eletrônicos e físicos das puérperas. Resultados: Verificou-se que tanto as 
pacientes adolescentes (79%) como adultas (61%) encontravam-se principalmente nos grupos de 1 a 4 da Classificação 
de Robson, as adolescentes tiveram uma tendência maior por realizar partos vaginais, com 52% em relação a 48,5% nas 
adultas. A falha de indução nas adolescentes e a iteratividade nas adultas foram destaque como as principais indicações 
de cesáreas. No que se refere aos desfechos do parto, pode-se observar que o peso do recém-nascido foi inferior a 2500 
gramas em 15% das adolescentes e 19,5% das adultas, e os valores de APGAR no primeiro e no quinto minuto foram 
muito próximos. Conclusões: Constatou-se que em relação a via de parto entre os dois grupos analisados, a faixa etária 
adolescente esteve mais relacionada ao parto vaginal e as mulheres adultas ao parto cesáreo. Porém, quanto ao desfecho 
do parto e algumas características maternas, não houve diferença entre os dados considerados, fato que podemos atribuir 
ao serviço de referência prestado pela maternidade onde o estudo foi realizado.
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ABSTRACT
Objective: Classify pregnant women according to the Robson Classification and verify the type of delivery and its outcome 
comparing adolescent and adult pregnancy in the city of Tubarão - SC. Methods: We did a cross-sectional observational 
study with 362 patients (100 adolescents and 262 adults) who had their delivery performed in a hospital in southern Santa 
Catarina from September to December 2016. Information was obtained through the analysis of electronic and physical 
medical records. of the postpartum women. Results: It was found that both adolescent (79%) and adult (61%) patients 
were mainly in groups 1 to 4 of the Robson Classification, where adolescents had a greater tendency for vaginal deliveries, 
with 52% in comparison to 48.5% in adults. Induction failure in adolescents and iterativity in adults were highlighted as 
the main indications for cesarean sections. Regarding the outcomes of childbirth, it can be observed that the newborns 
weight was less than 2500 grams in 15% of adolescents and 19.5% of adults, and the first and fifth minute APGAR scores 
were very close. Conclusions: Regarding the types of delivery between the two analyzed groups, the adolescents were had 
more vaginal delivery and adult women had more cesarean section. However, regarding the outcome of delivery and some 
maternal characteristics, there was no difference between the considered data, a fact that we can attribute to the referral 
service provided by the maternity hospital where the study was conducted.
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MÉTODOS

Foi realizado um estudo epidemiológico com 
delineamento observacional do tipo transversal. 
A população do estudo consistiu-se por puérpe-
ras atendidas em um hospital de ensino em um 
município do Sul de Santa Catarina, com parto 
ocorrido entre os meses de setembro a dezembro 
de 2016. O Hospital onde foi realizado o presente 
estudo, é a maternidade referência de gestação de 
alto risco para todo o sul do Estado de Santa Cata-
rina. O Centro Materno-Infantil é composto por: 
Centro Obstétrico, Alojamento Conjunto, Banco 
de Leite Humano e Unidade de Neonatologia, o 
que garante a representatividade dos dados para a 
região e para a população de nível socioeconômico 
diverso, como a atendida no local.

Foram registrados 918 partos no período do 
estudo, sendo que 100 partos foram realizados 
em adolescentes com idades entre 10 a 19 anos. 
Optou-se então por analisar todas as adolescentes 
no período e uma amostra representativa das 
adultas. Foi calculado o tamanho de amostra das 
adultas, considerando uma frequência de desfe-
cho de 50% com precisão de 5% e intervalo de 
confiança de 95%, resultado em uma amostra de 
262 adultas. A seleção dos prontuários das adultas 
foi realizada com base em uma tabela de números 
aleatórios, após numeração sequencial de todos 
os prontuários do período.

A coleta de dados ocorreu a partir da autori-
zação dos responsáveis pela instituição que possui 
os prontuários eletrônicos Philips TASY e físicos, 
mediante compromisso de utilização de dados 
e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da UNISUL (Universidade do Sul 
de Santa Catarina), com o parecer nº 2.256.779, 
em setembro de 2017.

Os dados foram inseridos em um banco de 
dados criado com o auxílio do software Microsoft 
Excel® e analisados pelo Epi Info versão 3.5.4, e 
foram apresentados por meio de números abso-
lutos e percentuais, medidas de tendência central 
e dispersão. Foi realizada uma análise bivariada 
através dos Testes t de Student ou Qui-quadrado, 
dependendo do tipo de variável, ou correspon-
dentes não paramétricos (U de Mann-Whitney e 
Exato de Fisher, respectivamente). A medida de 

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a adolescência é definida como o período 
de 10 a 19 anos, fase de transição entre infância 
e vida adulta, marcada por inúmeras mudanças 
fisiológicas, corporais e na maturidade psicológica1, 
ocorrendo crescimento e desenvolvimento das 
características sexuais secundárias, estruturação 
da personalidade e transformações no campo 
intelectual e afetivo2.

A gravidez na adolescência é considerada um 
problema de saúde pública, tanto no Brasil como 
em países em desenvolvimento, já que implica em 
uma série de consequências3: tem maiores inci-
dências de anemia, infecções urinárias, diabetes 
gestacional, síndromes hipertensivas, complicações 
no parto e consequentemente, aumento da morta-
lidade materna4. Em relação ao recém-nascido, há 
taxas mais elevadas de prematuridade, patologias 
respiratórias, baixo peso ao nascer, tocotraumatis-
mos, além de maior frequência de complicações 
neonatais e aumento da mortalidade infantil4.

Além disso, essas complicações podem estar 
relacionadas a cesáreas desnecessárias, situação 
que vem se tornando cada vez mais frequente, o 
que tem gerado crescente preocupação com suas 
possíveis consequências sobre a saúde materna 
e infantil5. A OMS adotou a classificação Robson 
como um padrão global para avaliar, monitorar 
e comparar as taxas de cesáreas6. Este sistema 
classifica as mulheres em 10 grupos com base 
em cinco características obstétricas: paridade 
(nulípara, multípara com e sem cesárea anterior), 
início do trabalho de parto (espontâneo, induzido 
ou pré-laboral), idade gestacional (pré-termo ou 
termo), apresentação fetal (cefálica, pélvica ou 
córmica) e número de fetos (único ou múltiplos)7. 
Comparado com outras classificações de cesáreas, 
o sistema de Robson oferece muitas vantagens, 
pois suas categorias são mutuamente exclusivas, 
totalmente inclusivas e podem ser aplicadas pros-
pectivamente6,8.

Diante do panorama exposto, este estudo tem 
por objetivo classificar as parturientes conforme a 
Classificação de Robson, determinar o tipo de parto 
e o seu desfecho entre as puérperas adolescentes, 
comparando-as com as puérperas adultas.
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associação utilizada foi a razão de prevalência 
(RP), com intervalo de confiança de 95% e nível 
de significância estatística de 5%.

RESULTADOS

Foram analisados 362 prontuários, sendo 100 
adolescentes e 262 adultas atendidas no HNSC. 
Entre as adolescentes, 98% foram atendidas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) e 83,6% dos aten-
dimentos eram de adultas. Entre as adolescentes, 
a maioria estava no grupo 1 da classificação de 
Robson (36%), seguido do grupo 2.1 (26%); 79% 
foram classificadas nos grupos de 1 a 4. Entre as 
adultas, verificou-se uma maior distribuição entre 
os grupos, sendo 61% classificadas nos grupos de 
1 a 4 (Tabela 1).

Tabela 1. Tipo de parto realizado segundo a Classificação de Robson de puérperas adolescentes e adultas em 
um hospital do Sul de Santa Catarina, 2016.

Adolescentes Adultas

Tipos de Parto Tipos de Parto

Classificação de 

Robson
Vaginal Cesárea Total % Vaginal Cesárea Total %

1 31 5 36 36 20 4 24 9,2

2

2.1 5 21 26
37

15 16 31
20,6

2.2 0 11 11 0 23 23

3 4 0 4 4 41 2 43 16,4

4

4.1 2 0 2
2

29 6 35
14,9

4.2 0 0 0 0 4 4

5

5.1 0 6 6
7

9 27 36
18,6

5.2 0 1 1 0 13 13

6 0 0 0 0 0 3 3 1,2

7 0 0 0 0 1 1 2 0,8

8 0 0 0 0 0 7 7 2,7

9 0 0 0 0 0 1 1 0,4

10 10 4 14 14 12 28 40 15,2

Total 100 100 262 100

A mediana da idade das adolescentes foi de 
18 anos, com idade mínima 13 anos e máxima de 
19 anos, enquanto no grupo de adultas a mediana 
foi de 28 anos com idade mínima de 20 anos e 
máxima de 42 anos. A média de idade gestacional 
entre as adolescentes foi de 38 semanas e 3 dias 
(DP±2,38), com mínima de 29 e máxima de 42 
semanas; nas adultas, a média foi de 37 semanas 

e 5 dias (DP±2,60), com mínima de 24 e máxima 
de 41 semanas (p= 0,022), Entre as adolescentes, 
15% tiveram a gestação interrompida antes das 37 
semanas; entre as adultas, 19,5% tiveram partos 
prematuros, sem diferença significativa (Tabela 2).

Com relação ao número de consultas no 
pré-natal, tanto as adolescentes como as adultas 
realizaram uma mediana de sete consultas, com 
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mínimo de 0 e máximo de 14. A paridade entre 
as adolescentes foi de 0 (0-1), já entre as mulheres 
adultas, de 1 (0-6). A mediana para o número de 
gestações entre as adolescentes foi de 1,2 (mínima 
1 e máxima 3), e entre as adultas foi 2 (mínima 1 
e máxima 7), p<0,0001.

A via de parto mais frequente entre as ges-
tantes adolescentes foi a vaginal (52%) e para as 
adultas foi a cesárea com 51,5% (Tabela 2). A epi-
siotomia foi realizada em 14% dos partos entre as 
adolescentes e em 10% das adultas. Quando não 
submetidas à episiotomia, 42% das adolescentes 
e 36% das pacientes adultas tiveram o períneo 
íntegro. O uso de fórceps foi necessário em apenas 
duas adultas (0,8%).

Em 18% dos partos vaginais entre adolescen-
tes ocorreu algum tipo de complicação, sendo a 
mais prevalente a laceração de 1º grau, com 66,6% 
casos. Entre as adultas, 19,9% dos partos vaginais 
tiveram complicações, destas a mais prevalente 

também foi a laceração de 1º grau com 19,1% 
ocorrências, seguida de laceração de 2º grau, com 
4,9% casos. Para essa variável analisada, tiveram 
casos com mais de uma complicação na mesma 
gestante, totalizando um número de 55 compli-
cações entre as adultas (Tabela 3).

Dentre as indicações para cesárea que apare-
ceram com mais frequência entre as adolescentes, 
destacam-se a falha de indução em 16% dos ca-
sos e sofrimento fetal agudo (SFA) em 14%. No 
grupo de puérperas adultas, o destaque foi para 
iteratividade, com 12,6% das indicações (Tabe-
la 4). Observou-se também que as adolescentes 
apresentaram uma prevalência duas vezes maior 
de situação fetal não-tranquilizadora (SFNT) do 
que as adultas (RP 2,76 IC 95% (1,62-4,70)). Vale 
ressaltar que algumas pacientes tiveram mais que 
uma indicação para a cesárea, totalizando um nú-
mero total de 50 indicações entre as adolescentes 
e 183 nas adultas.

Tabela 2. Prevalência e Razão de prevalência (RP) para os dados de assistência ao parto e desfecho gestacional 
entre puérperas adolescentes e adultas em um hospital do Sul de Santa Catarina, 2016.

Adolescentes (100) Adultas (262)

n % n % RP (IC 95%) valor p

Convênio

SUS 98 98 219 83,6 1,17 (1,10-1,25) <0,001#

Outro* 2 2 43 16,4

Idade gestacional

< 37 semanas 15 15 52 19,9 0,75 (0,45-1,27) 0,281

≥ 37 semanas 85 85 210 80,1

Via de parto

Vaginal 52 52 127 48,5 1,07 (0,86-1,34) 0,548

Cesárea 48 48 135 51,5

Peso ao nascer

< 2500g 12 12 39 14,9 0,81 (0,44-1,48) 0,48

≥ 2500g 88 88 223 85,1

* Outro: Particular/ Plano de Saúde

# Estatisticamente significativo ao nível de significância de 5%, teste Exato de Fisher 
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Tabela 3. Lista dos desfechos relacionados ao parto vaginal em puérperas adolescentes e adultas em um 
hospital do Sul de Santa Catarina, 2016 (n= 179).

Tipo de complicação Adolescentes (n=52) Adultas (n=127)

n % n %

Episiotomia 14 26,9 26 20,4

Laceração 1o grau 12 23,0 35 27,5

Laceração 2o grau 5 6,6 9 7,0

Laceração 3o grau 1 1,9 3 2,3

Laceração 4o grau - - 2 1,6

Distócia de ombro - - 2 1,6

Hemorragia puerperal - - 3 2,3

Laceração de colo - - 1 0,8
Nota: 20 adolescentes e 46 adultas não tiveram complicações.

Tabela 4. Lista das indicações obstétricas para cesárea entre puérperas adolescentes e adultas em um hospital 
do Sul de Santa Catarina, 2016 (n=183).

Indicação de cesárea Adolescentes Adultas

n % n %

SFA 7 14 15 8,1

SFNT 6 12 5 2,7

Falha de indução 8 16 16 8,7

DPP - - 4 2,1

Parada na progressão - - 4 2,1

Oligodrâmnio - - 8 4,3

DCP - - 10 5,4

Iteratividade - - 23 12;5

A pedido - - 10 5,4

CIUR - - 10 5,4

DHEG - - 10 5,4

DMG - - 6 3,2

Apresentação pélvica - - 9 4,9

Líquido meconial 4 8 4 2,1

RUPREME - - 15 8,1

Gemelar - - 7 3,8

Outros 25 50 27 14,7
Nota: SFA: Sofrimento fetal agudo; SFNT:Situação fetal não tranquilizadora; DPP: Desproporção céfalo-pélvica, CIUR: Crescimento intra 
uterino restrito; DHEG: Doença hipertensiva específica da gravidez; DMG: Diabetes mellitus gestacional; Rupreme: Ruptura prematura 
das membranas; Outros: Sofrimento fetal crônico, distócia cervical, parada na progressão, HIV+, gestação prolongada, corioamnionite, 
obesidade grau lll, situação transversa, trabalho de parto prematuro, risco de trissomia, diástase da sínfise púbica, placenta prévia, colestase 
gravídica, indicação do cardiologista, indicação do neurologista, tabagista, mal formação fetal, mal prognóstico fetal, plaquetopenia. 
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O peso inferior a 2500g do recém-nascido 
foi verificado em 12% dos partos de mães ado-
lescentes e em 14,9% de mães adultas (Tabela 2). 
Em relação ao índice de APGAR aos cinco minutos, 
notou-se que a depressão respiratória (índice de 
APGAR <7) atingiu 3,1% do total de recém-nas-
cidos, sendo 4,5% entre as adolescentes e 2,6% 
entre as adultas; 94,4% dos recém-nascidos das 
adolescentes teve índice de APGAR ideal (entre 7 
e 10), o que aconteceu com 95,8% dos recém-
-nascidos das adultas.

A ocorrência de feto morto não foi eviden-
ciada entre as adolescentes e apenas em 1,5% dos 
casos entre o grupo de adultas. Doenças infec-
tocontagiosas foram diagnosticadas em 3% das 
adolescentes e em 3,4% das adultas, sendo que nas 
adolescentes foram 2% de casos de HIV (Vírus da 
Imunodeficiência Humana); enquanto nas adultas 
foram 1,9% de casos de sífilis e 0,8% de HIV.

DISCUSSÃO

Este estudo identificou uma média de idade 
de 17,7 anos em adolescentes e de 28,3 em adultas. 
E estudos realizados na Bahia9 e em São Paulo10 

identificaram idades muito próximas a estas, o 
que demonstra que a média de idade de mães 
adolescentes e adultas é muito semelhante em 
várias regiões do Brasil.

Com relação à idade gestacional das pacien-
tes, esse estudo teve uma média de 38 semanas 
e 3 dias para as adolescentes e um percentual de 
15% de partos prematuros, sem diferenças entre 
adolescentes e adultas. Entretanto, dados da li-
teratura9,11 mostram as adolescentes com maior 
risco de partos prematuros e consequentemente, 
maiores riscos de complicações e aumento da 
morbimortalidade12.

Verificou-se que o número mínimo de consul-
tas (igual a 6) exigidas pelo Ministério da Saúde foi 
atingido em ambos os grupos. Porém, as adultas 
realizaram um maior número de consultas, fato 
este que pode ser explicado devido ao possível 
ingresso tardio e de comparecimento irregular 
ao pré-natal por parte das mães adolescentes13.

No momento da internação, as pacientes 
foram classificadas segundo Robson, sendo que 

tanto as adolescentes como as adultas, em sua 
maioria, estavam nos grupos de 1 a 4, os quais 
preconiza-se a prevenção da primeira cesárea14. 
Os dados encontrados são corroborados pela pu-
blicação Saúde Brasil15, em que cerca de 60% das 
parturientes no Brasil nos anos de 2014 e 2015 
estiveram nos grupos de 1 a 4.

Assim como encontrado em um estudo de 
revisão sistemática11, o parto vaginal foi a principal 
via de parto entre as gestantes adolescentes. Esta 
via de parto representou 52% da totalidade, sendo 
que nos grupos de 1 a 4 da Classificação de Rob-
son, 53% delas tiveram parto normal. Contudo, 
este percentual ainda está abaixo do preconizado 
pela OMS6. Este percentual também é menor do 
que o apresentado em um estudo realizado em 
Macapá16, onde as adolescentes tiveram 71,3% de 
partos vaginais. Em relação às pacientes adultas, 
48,5% tiveram partos normais e aquelas classifica-
das nos grupos de 1 a 4 de Robson, apenas 40% 
realizaram parto normal. Essa diferença evidencia 
que, mesmo abaixo do esperado, a prevenção 
da primeira cesárea parece maior entre as ado-
lescentes.

A episiotomia de rotina deve ser evitada, de-
vendo ser reservada para situações em que haja 
uma indicação clara, como nos partos de fetos 
com risco de hipóxia ou com risco de lacerações 
perineais graves17. No entanto, a taxa ideal de epi-
siotomia é desconhecida18. Os dados encontrados 
neste estudo concordam com o estudo que indica 
que as adolescentes possuem mais chances de 
serem submetidas a tal procedimento19.

A recomendação da OMS é para que as ce-
sáreas sejam no máximo 15% do total dos partos, 
limitando-se a situações de risco tanto para a mãe 
quanto para a criança6. No presente estudo, esta 
modalidade foi realizada em 48% das pacientes 
adolescentes e 51,5% dos partos de mães adul-
tas, valor esse superior ao recomendado. Desta 
maneira, a idade materna tem sido diretamente 
relacionada à maior prevalência de cesarianas, o 
que corrobora com resultados encontrados na ma-
ternidade de outro Hospital Universitário de Santa 
Catarina, cujo estudo concluiu que mulheres com 
idade superior a 30 anos têm maior probabilidade 
de realizar parto cesariano do que mulheres com 
idade inferior a 20 anos, visto que a incidência de 
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comorbidades tende a aumentar com o avanço 
da idade, e a chance desta paciente ser multípara 
com cesárea prévia é maior20.

As indicações para explicar o parto cirúrgico 
foram variadas, dentre elas a falha de indução 
foi uma das principais justificativas em ambos os 
grupos etários, além de SFA nas adolescentes, e 
iteratividade nas adultas. Na literatura atual, foram 
encontradas diversas outras indicações como as 
mais prevalentes, como desproporção céfalo-pél-
vica, cesárea prévia, macrossomia fetal, SFA e a 
apresentação pélvica21.

Na presente pesquisa, o baixo peso ao nascer 
(BPN) foi encontrado com maior frequência nas 
adultas, o que difere da literatura16 que mostram 
taxas de BPN maiores em adolescentes do que 
em adultas. Esta diferença pode estar relacionada 
à melhor qualidade de assistência pré-natal na 
região Sul do Brasil15.

O índice de Apgar nos 1º e 5º minutos é a 
medida mais relevante para avaliar o prognóstico 
do nascimento. No presente estudo, observou-se 
diferença mínima entre os escores de Apgar em 
adolescentes e adultas, similar aos dados nacio-
nais22.

Pode-se considerar como uma limitação deste 
estudo o uso de dados provenientes de prontuário 
eletrônico e físico, uma vez que não foi realizada a 
abordagem direta com a puérpera, estando assim 
sujeito à qualidade destas informações.

CONCLUSÃO

Verificou-se que em relação à via de parto nos 
dois grupos analisados, a faixa etária adolescen-
te esteve mais relacionada ao parto vaginal e as 
mulheres adultas ao parto cesárea. Porém, quanto 
ao desfecho do parto e algumas características 
maternas, não se encontrou diferença entre os 
dados considerados, o que pode estar relacio-
nado à melhor qualidade de assistência básica e 
hospitalar na região, e ao serviço prestado em um 
hospital universitário. Porém, foi possível observar 
que é necessário melhorar a assistência pré-natal e 
ao parto para reduzir os índices de cesárea, aten-
dendo ao preconizado pela OMS, principalmente 
nas pacientes classificadas nos grupos de 1 a 4 de 
Robson, tantos nas adolescentes como nas adultas.

>
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