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RESUMO 

 
A classificação de Robson é uma ferramenta muito importante dentro das maternidades, pois além de 
agrupar as gestantes de acordo com suas caraterísticas obstétricas tem como função a redução da 
taxa de cesarianas, e com isso se torna mais fácil o processo de monitorização, avaliação e 
comparação das taxas de cesáreas seja no mesmo hospital ou em instituições diferentes, definidos 
por certo período de tempo. O desenvolvimento do estudo se deu por meio do objetivo de mostrar a 
importância do uso da classificação de Robson durante o processo do trabalho de parto. A pesquisa 
foi realizada através de revisão bibliográfica de 17 artigos, tendo como buscas as bases de dados 
consideradas fidedignas no meio científico. Os autores apontam a necessidade de diminuir as taxas 
de cesáreas elevadas e muitas vezes desnecessárias no Brasil. Como há pretensão de padronizar a 
classificação de Robson em todas as maternidades, é visto que a mesma necessite de ajustes para 
assim obter resultados mais abrangentes e com mais qualidade. 
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Área de conhecimento: Enfermagem Obstétrica 
 
 

ABSTRACT 
 

The Robson classification is a very important tool within the maternities, because in addition to 
grouping the pregnant women according to their obstetric characteristics has as a function the 
reduction of the cesarean section rate, and with this it becomes easier the process of monitoring, 
evaluation and comparison of cesarean section rates either in the same hospital or in different 
institutions, defined for a certain period of time. The development of the study was done through the 
objective of showing the importance of using the Robson classification during the labor process. The 
research was conducted through a bibliographic review of 17 articles, having as searches the 
databases considered reliable in the scientific environment. The authors point out the need to 
decrease the high and often unnecessary cesarean sections rates in Brazil. As there is the intention to 
standardize the Robson classification in all maternity hospitals, it is seen that it needs adjustments to 
obtain more comprehensive results and with more quality. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O período de gestação e o processo do trabalho de parto são momentos 

únicos e inesquecíveis na vida da mulher, pois é a partir desse momento no qual ela 

se tornará mãe e irá passar pelo processo de parto que poderá ser de uma forma 

agradável ou acabar virando um pesadelo (SANTOS; RAMOS, 2012). Por se tratar 

de um fenômeno biopsicossocial, a mulher sente medo e insegurança da nova fase 

que viverá. Mas por ser um processo totalmente fisiológico, de modo que seja 

simples e natural, e na maioria das vezes ocorrer sem complicações, ao decorrer do 

tempo foram se esvaindo no caminho da história (COSTA et al., 2015). 

Nos séculos passados, a responsabilidade para realizar os partos vinha das 

parteiras, que apesar de não possuírem conhecimento científico, tinham muita 

experiência e respeitavam cada momento do processo de parto; sua execução era 

realizada a domicílio (SANTOS; RAMOS, 2012). No entanto, com o avanço da 

tecnologia, foram formulando novas formas e criando novas técnicas para realizar o 

parto, como a cesárea, e desde o século XX, os partos começaram a ser realizados 

nos hospitais por médicos; com isso há também o início do uso de medicações e 

demais métodos que muitas vezes são abusivos para a realização do parto 

(RATTNER, 2009). 

Segundo pesquisas realizadas sobre o aparecimento do parto cesárea 

Parente et al., (2010) e Rezende Filho, Montenegro (2009), salientam que o 

surgimento da cesárea se dá desde as eras milenares. Onde a cesárea era 

empregada quando houvesse morte materna e não podendo enterrar a mãe 

enquanto não era realizada a remoção do feto, já que a intenção era salvar o 

mesmo. 

Com o passar dos anos o índice de cesáreas foi ficando cada vez mais 

elevada, então a Comunidade Internacional de Saúde declarou que dentre todos os 

partos realizados, apenas 10% a 15% devem ser cesáreas (COSTA et al., 2015; 

FEBRASGO, 2018). 

Atualmente o Brasil é o segundo país a realizar o maior número de cesáreas, 

tendo a taxa de 55%, contudo, além de seu alto índice de cesárea, a porcentagem 

em relação ao parto cesárea seja em serviço público ou privado também se mostra 

elevada, sendo 40% em setor público e 84% em setor privado. A partir desses 

resultados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou o uso da 
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classificação de Robson desde abril de 2015, para assim ter uma ferramenta eficaz 

em promover a monitorização, avaliação e comparação entre as taxas de cesáreas 

em todo o mundo (FEBRASGO, 2018; GUIMARÃES et al., 2017). 

A classificação de Robson foi criada em 2001, pelo médico irlandês Michael 

Robson, tendo como objetivo principal, a identificação dos grupos de mulheres 

clinicamente significativas, onde possuem diferenças nas taxas de cesárea, 

permitindo assim que possa haver comparações na mesma instituição durante certo 

período de tempo, ou então entre instituições diferentes (FIOCRUZ, 2018). 

Este estudo teve como objetivo mostrar a importância do uso da classificação 

de Robson durante o processo do trabalho de parto. 

O presente estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica, as buscas foram 

feitas em bases de dados eletrônicas consideradas fidedignas no meio científico, 

sendo elas: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), National Library of Medicine (Pubmed), Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e livros da biblioteca da Faculdade de 

Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva. 

O trabalho foi iniciado em Março de 2019 e se findou em Setembro de 2019, 

para sua construção foram usados 17 artigos do ano de 2009 a 2019, em língua 

portuguesa, inglesa e espanhola, com classificação Qualis/CAPES de A1 a B4. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 
A escolha para a realização da cesárea dependerá de como se dá a evolução 

do trabalho de parto, podendo ser prévia ou na hora do nascimento, se caso houver 

qualquer ocorrência imprevista no decorrer do trabalho de parto normal (COSTA et 

al., 2015). Sua indicação ocorre quando outros tipos de partos possam ocasionar 

qualquer risco de morte tanto para a mãe quanto para seu bebê. Rezende Filho, 

Montenegro (2009) e Costa et al., (2015) destacam as indicações sendo quando não 

há evolução adequada do trabalho de parto, cesáreas prévias, quando o feto não 

apresenta reação, porém há sofrimento fetal, hemorragia intensa, placenta prévia, 

prolapso do cordão umbilical, posição pélvica inadequada, quando a gestante 

apresenta alguma doença transmissível, entre outros casos. 

Segundo estudos feitos por Pimenta et al., (2014) e Costa et al., (2015) 

afirmam que a escolha desnecessária do parto cesárea pode acarretar algumas 
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desvantagens para a mãe e seu bebê, sendo eles em primeiro lugar o risco de 

mortalidade e morbidade materna relacionada à cesariana que é 3,5 vezes superior 

ao método natural. Outros riscos estão relacionados à infecção puerperal, risco de 

parada cardíaca, período de recuperação mais longa podendo ocasionar 

complicações anestésicas e outras patologias associadas ao procedimento. 

Enquanto para o recém-nascido os riscos incluem aumento elevado da mortalidade 

neonatal, prematuridade, anóxia, icterícia e problemas respiratórios. 

A classificação de Robson é utilizada como uma intervenção para diminuir as 

taxas elevadas de cesáreas, e com isso a OMS tem como pretensão, que a escala 

ajude os hospitais a aprimorar o uso das cesáreas identificando, analisando e 

focando nas intervenções dos grupos específicos que sejam importantes em cada 

local; além da indicação de que se torne um instrumento padrão em todo o mundo, a 

classificação será muito eficaz em monitorar todas as indicações das cesáreas, já 

que a expectativa é que haja mais segurança nessas indicações, o que vai ajudar na 

avaliação e eficácia das intervenções e estratégias, melhorando e analisando a 

qualidades dos dados colhidos (OMS, 2015; BETRÁN et al., 2014; KINDRA, 2017). 

De acordo com Fiocruz (2018), Clode (2017), OMS (2015) e Vogel et al., 

(2015) os médicos ou enfermeiros, possuem a capacidade de classificar todas as 

gestantes, no momento da sua internação, no sistema sendo inclusiva ou exclusiva 

em um dos dez grupos expostos por Robson. Os grupos têm como base seis 

parâmetros, sendo eles: Paridade (nulípara, multípara); Cesárea anterior (sim, não); 

Início do trabalho de parto (espontâneo, induzido, cesárea antes do trabalho de 

parto); Idade gestacional (pré-termo < 37 semanas, a termo 37 semanas a 41 

semanas e 6 dias, pós-termo ≥ 42 semanas); Apresentação fetal (cefálica, pélvica, 

transversa); e Número de fetos (único ou múltiplo). 

Segundo Fiocruz (2018), Silva e Laranjeira (2018), a classificação de Robson 

é dividida em dez grupos. 

 
QUADRO 1: Os 10 grupos do Sistema de Classificação de Robson. 

1 Nulípara com feto único, cefálico, ≥37 semanas, em trabalho de parto espontâneo. 

2 Nulípara com feto único, cefálico, ≥37 semanas, cujo parto é induzido ou que são 
submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto. 

3 Multípara sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥37 semanas, em trabalho de 
parto espontâneo. 

4 Multípara sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥37 semanas, cujo parto é 
induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto. 
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5 Todas multípara com pelo menos uma cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥37 
semanas. 

6 Todas nulíparas com feto único em apresentação pélvica. 

7 Todas multíparas com feto único em apresentação pélvica, incluindo aquelas com 
cesárea(s) anterior(es). 

8 Todas mulheres com gestação múltipla, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es). 

9 Todas gestantes com feto em situação transversa, incluindo aquelas com cesárea(s) 
anterior(es). 

10 Todas gestantes com feto único e cefálico, < 37 semanas, incluindo aquelas com 
cesárea(s) anterior(es). 

Fonte: adaptado da Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 2018. 
 

Silva e Laranjeira (2018) apontam que após a realização da classificação dos 

grupos de gestantes, e da instalação de protocolos e estratégias para ajustar as 

formas que serão realizadas o parto, os grupos poderão ser comparados e avaliados 

entre a mesma instituição num certo período de tempo ou entre instituições 

diferentes. 

Conforme estudos realizados por Abreu; Lira Filho; Santana (2019), e Vargas; 

Rego; Clode (2018), os autores declaram que o Brasil atualmente vive um surto de 

partos cesáreos, sendo realizados cerca de 1,6 milhões de cesarianas por ano, e os 

fatores mais predominantes relacionados às taxas elevadas de cesáreas são fatores 

culturais, obstétricos e socioeconômicos. 

A partir dessas características, foi evidenciado que a maioria dos estudos 

realizados sobre a classificação de Robson, foi que os grupos de gestantes que 

ficam mais aglomerados são os grupos do 1 ao 6, demonstrando que onde se tinha 

maior probabilidades de realizar o parto normal eram as gestantes dos grupos 1, 

nulípara com feto único, cefálico, ≥37 semanas, em trabalho de parto espontâneo; 3, 

multípara sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥37 semanas, em trabalho 

de parto espontâneo e 4, multípara sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, 

≥37 semanas, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início 

do trabalho de parto. Contudo havia maior ocorrência de cesáreas no grupo 5, todas 

multípara com pelo menos uma cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥37 

semanas, sendo seguido pelo grupo 2, nulípara com feto único, cefálico, ≥37 

semanas, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do 

trabalho de parto e grupo 6, todas nulíparas com feto único em apresentação pélvica 

(ABREU; LIRA FILHO; SANTANA, 2019; VARGAS; REGO; CLODE, 2018, SILVA; 

LARANJEIRA, 2018). 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 
 

Conforme Betrán et al., (2014), em sua obra mostram que apesar de se tratar 

de uma ferramenta simples, os profissionais expõem que a classificação não 

proporciona a devida informação do porque foi indicado a realização da cesárea, 

pois a ferramenta não abrange situações que podem influenciar na quantidade de 

cesáreas, como situações pré-existentes ou outras causas maternas como IMC 

elevado, idade materna, doenças crônicas, entre outros. Com isso é visto a 

necessidade que a classificação tenha um ajuste para que esses fatores sejam 

também levados em conta. 

Para Silva e Laranjeira (2018), por se tratar de um método simples, relevante 

e de fácil interpretação e implementação, a classificação acabou se tornando uma 

importante ferramenta completa para gerenciar com qualidade e eficácia a parte 

administrativa e clínica das maternidades. 

Kindra (2017), por meio de uma pesquisa documental retrospectiva de 

abordagem quantitativa através de prontuários, a amostra do estudo se constituiu de 

2.575 participantes, com o objetivo de analisar as indicações de cesáreas com base 

na escala de Robson, conclui-se que há pouco referencial teórico sobre a escala de 

Robson, o autor afirma que a utilização da escala de forma contínua e sistemática 

possibilita à gestão a análise das taxas de cesáreas e a prevalência entre os grupos 

das mulheres, também reforça que fornece subsídios para o estabelecimento de 

protocolo adequado a cada tipo de parto, podendo levar a redução da taxa de 

cesárea. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto, foi possível compreender a importância de usar a 

classificação de Robson durante o processo de trabalho de parto, para determinar  

se realmente há necessidade de realizar a cesárea, após ter feito a classificação 

adequada das gestantes conforme os parâmetros exigidos por Robson. 

A indicação de implantar a classificação de Robson como um instrumento 

padrão em todo o mundo surgiu após reconhecerem que vivemos numa epidemia de 

cesarianas, pois as taxas de partos cesáreos ultrapassaram o índice desejado, que 

de todos os partos a serem realizados, apenas de 10 a 15% devem ser cesáreas. 

O Brasil hoje ocupa o segundo lugar dos países que mais realizam cesáreas, 

tendo como taxa o percentual de 55% de cesáreas realizadas por ano, sendo que no 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 
 

setor público a taxa é de 40% e no setor privado a taxa de cesáreas é de 84%. Visto 

que esse percentual vai cada vez mais aumentar a partir de agora com o novo 

Projeto de Lei n° 3947 de 2019, que garante a parturiente o direito de optar pelo 

parto cesariano, mesmo sem indicação médica, a partir da 39ª semana de gestação, 

bem como o direito à analgesia caso opte pelo parto normal. 

A classificação serve como uma ferramenta muito importante dentro das 

maternidades, pois além de agrupar as gestantes de acordo com suas caraterísticas 

obstétricas tem como função a redução da taxa de cesarianas, e com isso se torna 

mais fácil o processo de monitorização, avaliação e comparação das taxas de 

cesáreas seja no mesmo hospital ou em instituições diferentes. 

A partir da classificação foi possível identificar quais grupos são mais 

utilizados, sendo em primeiro lugar as multíparas do grupo 5 (com pelo menos uma 

cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥37 semanas), e em segundo lugar as 

nulíparas do grupo 2 (com feto único, cefálico, ≥37 semanas, cujo parto é induzido 

ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto), com esses 

resultados, é visto a importância de se ter uma prevenção de cesáreas nas 

nulíparas, com o intuito de evitar que haja indicações de cesáreas em gestações 

futuras. 

Através das pesquisas foi visto que por se tratar de uma ferramenta nova, e 

pouco conhecida, a classificação de Robson necessita ainda de alguns ajustes em 

seu critério de classificação e quanto à escassez de material publicado também, pois 

com as melhorias a classificação será empregada de uma forma melhor nas 

maternidades e com isso será possível obter resultados mais abrangentes e com 

mais qualidade. 
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