
Taxas ótimas de cesariana - Questionário 

Informações sobre o estudo  

Venho por meio deste convidá-lo a participar de um estudo de investigação sobre 

taxas ótimas de cesariana. O objetivo deste estudo é reunir diferentes opiniões sobre 

taxas ótimas de cesariana entre partos com diferentes características. Este 

questionário online demora 10 minutos a ser completado. Os resultados do estudo irão 

auxiliar no desenvolvimento de uma classificação sobre a necessidade de cesariana. 

A sua decisão de participar deste estudo é completamente voluntária e é seu direito  

terminar a sua participação a qualquer momento. Para isso basta fechar a página da 

internet. Pode ignorar qualquer pergunta que não queira responder. 

A sua participação nesta pesquisa será completamente confidencial e os dados serão 

calculados e reportados em conjunto. 

Eu concordo com os seguintes termos: 

• Li e entendi a informação acima prestada, 

• Declaro que sou um médico e tenho realizado cesarianas nos últimos  5 

anos, e, 

• Ao clicar no botão abaixo para entrar na pesquisa, indico a minha vontade 

em participar no estudo voluntariamente. 

1. Informações gerais: 

• Qual é o seu sexo? (Feminino ou masculino) 

• Quantos anos você tem? (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ou mais) 

• Qual é a sua ocupação principal? (Médico Obstetra, Médico (não 

Obstetra), Médico não-clínico (incluindo Médico de Saúde Pública), 

Investigador Acadêmico, organização internacional / não-

governamental, estudante, outro) 

• Em que país onde completei a minha formação obstétrica (ou ensino 

médico, se não especializado)? 

• Em que país onde ganhei a maior parte de experiência em obstetrícia? 

• Em que tipo de instituição de saúde pratiquei assistência obstétrica 

mais recentemente (pública, privada com fins lucrativos, privada sem 

fins lucrativos, outro)? 

• Em que nível de instituição pratiquei cuidados obstétricos mais 

recentemente? (Unidade de cuidados de saúde primários, Hospital 

distrital, Hospital de referência regional, Hospital de referência nacional 

ou universitário, Não aplicável (por exemplo, clínica privada 

independente), outro) 

• De todos os partos ocorridos na sua instituição num ano, qual a 

percentagem de partos por cesariana? (0-14%, 15-29%, 30-49%, 50% 

ou mais, não sei) 

• Como recebei o convite para participar nesta pesquisa? (E-mail de uma 

organização, e-mail de contato pessoal, link de post do facebook, link 

do twitter, outros) 



• Por favor escreva o seu endereço de e-mail se desejar manter-se 

informado(a) sobre os resultados deste estudo (opcional) 

 

 

2. Taxas óptimas de cesariana: 

Para cada uma das seguintes características de partos, por favor indique que 

proporção de mulheres devem ser submetidas a cesariana para obtenção dos 

melhores resultados maternos e fetais possíveis (de 0 a 100%).  

Algumas mulheres podem ter outras complicações (relacionada ou não com a 

característica indicada); por favor, considere todas as mulheres com a característica 

indicada, independentemente de terem ou não outras complicações. 

Por favor, considere as cesarianas eletivas e de emergência (antes ou durante o 

parto), numa população obstétrica geral. 

 

 De entre 1000 mulheres com as seguintes 
características, que proporção de mulheres 
devem ser submetidas a cesariana para 
obtenção dos melhores resultados maternos e 
fetais possíveis? 

(0-100%) 

1. Características obstétricas  

Placenta prévia completa  

Hemorragia pré-parto secundária a  
descolamento prematuro da placenta 

 

Ruptura uterina  

Apresentação transversal / oblíqua  

 

 

Apresentação de face ou fronte  

Apresentação pélvica   

Grande desproporção céfalo-pélvica  

Trabalho de parto prolongado (fase ativa 
do trabalho> 6 horas) 

 

Cesariana anterior  

Gravidez gemelar  

Eclâmpsia (convulsões, feto vivo)  

Pré-eclâmpsia (pressão arterial> 140/90 e 
proteinúria ++, feto vivo) 

 

Diabetes materna (gestacional ou pré-
gestacional) 

 



Trabalho de parto prematuro (<34 
semanas) 

 

Prolapso de cordão  

2. Características reprodutivas e 
nutricionais  

 

Multíparas, apresentação cefálica, feto 
único, sem outros fatores de risco 
conhecido no início do trabalho de parto 

 

Peso ao nascer> 4.000 g (peso obtido 
após parto) 

 

Peso ao nascer <2.500 g (peso obtido 
após parto) 

 

Grandes multíparas (paridade ≥ 6)  

Nulípara  

Altura materna <150 centímetros / <4"11’  

IMC materno 25-30 Kg/m2  

IMC materno> 30 Kg/m2  

História materna de morte fetal  

História materna de morte neonatal 
precoce 

 

Idade materna> 35 anos  

3. taxa de cesariana óptima entre 
todos os partos 

 

De todos os partos em todo o mundo, 
qual seria a taxa de cesariana ótima para 
resultados maternos e fetais ideais? 

 

 


