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PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E AUDITORIA DAS INDICAÇÕES DE CESARIANA NO 
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. Nina Rodrigues Stein, Boéssio El, Muller Al, 
Consoli J, Freitas F, Martins-Costa S, Jose Geraldo Lopes Ramos (orient.) (Departamento de 

Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de Medicina, UFRGS). 
Nas últimas duas décadas tem se verificado um grande aumento nas taxas de cesariana em todo o mundo. Fatores 
como ganho per capita, tipo de hospital (público ou privado) e quantidade de população urbana, influenciam as taxas 
em correlação ascendente. A cesariana é um procedimento que salva vida materna e fetal quando bem indicado, 
entretanto é um procedimento cirúrgico e contém riscos. A morbi-mortalidade materna é quatro vezes maior em 

240 

pacientes que realizam cesariana primária do que parto normal, e dez vezes maior em uma cesariana de emergência. 
A taxa preconizada pela OMS é de 15% do total de partos. O Centro Obstétrico do HCPA, desde sua inauguração, 
mantém uma média de 26, 5% de cesarianas. Este estudo é transversal com o objetivo de criar e testar um protocolo 
de auditorias de cesarianas e verificar o quanto é possível diminuir nesta taxa global de intervenção invasiva. O 
protocolo foi criado baseando-se nas indicações de cesariana que implicam maior taxa de erro, ou seja, dependem da 
avaliação subjetiva do médico. São elas: sofrimento fetal agudo (SFA), desproporção céfalo-pélvica (DCP), falha na 
indução do trabalho de parto, impossibilidade de realizar indução do parto, uma cesárea prévia e risco de processo 
judicial. Três auditores avaliam as justificativas da indicação e julgam se está correta, provavelmente correta, 
provavelmente incorreta ou incorreta. A conclusão final é correta ou incorreta, conforme o balanço final da opinião 
dos auditores. O protocolo é preenchido sempre que uma cesariana for realizada por um desses motivos. Os auditores 
são os próprios médicos do Serviço de Ginecologia do HCPA, sendo que todos os protocolos são cegados para a 
avaliação com a retirada do cabeçalho de identificação. De dezembro de 2002 a julho de 2003 foram realizados 2.704 
partos. Destes, 1.952 foram partos normais e 752 foram cesarianas (27, 8% do total). Neste período, 206 cesarianas 
foram auditadas (27, 4% do total das cesarianas). A maioria delas foi indicada por SFA (47.1%), seguido de DCP 
(33.0%). Do total, 13 foram consideradas incorretas pelos auditores (6.31%). Isto representa 1, 73% do total das 
cesarianas neste período. A partir destes dados, podemos inferir que somente 1, 73% poderia ser reduzido no total 
das cesarianas, o que não é uma redução significativa para quem objetiva taxa de 15%. Cabe lembrar que o HCPA é 
um hospital terciário e que a maioria dos casos atendidos são de alto risco. Entretanto, é importante verificar a 
possibilidade de viés de aferição já que o perfil da equipe médica do Serviço de Ginecologia pode ser uniforme e 
com caráter invasivo. Sendo assim, caso os protocolos fossem avaliados por auditores externos há uma probabilidade 
destes dados se modificarem. O mais importante é continuar buscando uma razão para esta taxa tão alta de 
cesarianas. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 


