
Robson Web-SP  
Sistema de monitoramento de cesáreas no município de São Paulo, 
segundo a Classificação de Robson.

O aplicativo Robson WEB-SP é dirigido aos estabelecimentos públicos e privados 
que realizam partos no município de São Paulo. 

O objetivo deste aplicativo é subsidiar o monitoramento de cesáreas, em tempo 
ágil e oportuno, classificando as gestantes de cada hospital por dia, mês e ano de 
nascimento desde 2012, de acordo com a Classificação de Robson, a partir das 
informações sobre nascidos vivos.

A Organização Mundial de Saúde, desde 2015, recomenda a utilização dessa 
classificação como padrão mundial para avaliar, monitorar e comparar taxas de 
cesáreas ao longo do tempo em um mesmo hospital, cidade ou país.

A Classificação de Robson categoriza todas as gestantes em 10 grupos que 
são mutuamente exclusivos e totalmente inclusivos. É simples, reproduzível, 
clinicamente relevante e permite a comparação das taxas de cesáreas entre 
os grupos. 

Os grupos são criados a partir de cinco (5) características obstétricas, coletadas 
de rotina nas maternidades e registradas no Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos (SINASC):

• Paridade (antecedentes obstétricos): nulípara ou multípara, com e sem cesárea
    anterior;
• Início do parto: espontâneo, induzido, ou cesárea antes do início do trabalho
    de parto (cesárea agendada);
• Idade gestacional: pré-termo (menos de 37 semanas) ou termo (37 e mais 
    semanas);
• Apresentação/ situação fetal:  cefálica, pélvica ou transversal;
• Nº de fetos: único ou múltiplo. 

Obs.: A ausência da informação de uma ou mais dessas características na Declaração de 
Nascido Vivo (DN) impossibilita a classificação em um dos 10 grupos. Para contemplar 
esses casos o sistema SINASC criou o Grupo 11, abrangendo DN não classificadas.
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    COMO ACESSAR
1 – Na página do SINASC www.sinasc.saude.prefeitura.sp.gov.br, clicar em 
Robson Web-SP

2 – Usar os mesmos login e senha 
utilizados para acesso ao SINASC

3 – Informar período de consulta: 
Data inicial e Data final

4 – Selecionar Tabela: Tipo de Parto 
ou Apgar 5º minuto

2



    TIPO DE PARTO 
Tabela que apresenta o número absoluto de nascidos vivos por tipo de parto, 
total do hospital e os seguintes indicadores de proporção: 

• tamanho do grupo (1) 

• taxa de cesáreas por grupo (2) 

• contribuição relativa do grupo para taxa cesárea (3)

• contribuição absoluta do grupo para taxa cesárea (4)

(1) Tamanho do grupo =

(2) Taxa de cesárea por grupo =

(3) Contribuição relativa do grupo para 
taxa de cesárea =

(4) Contribuição absoluta do grupo 
para taxa de cesárea =

número de partos no grupo X 100
número total de partos do hospital  

número de cesáreas do grupo X 100
total de partos do grupo

número de cesáreas do grupo X 100
total de cesáreas do hospital

número de cesáreas do grupo X 100
total de partos do hospital

Nota: Classificação de Robson - como calcular os indicadores
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    APGAR NO 5º MINUTO 
Tabela que apresenta o número absoluto e proporção de nascidos vivos segundo 
Apgar no 5º minuto (5) para avaliar a taxa de asfi xia geral. 

(5) % de asfi xia geral = proporção de nascidos vivos com Apgar 5º minuto menor ou igual 
a 6. Índice de Apgar – elaborado por Virgínia Apgar, avalia as condições de vitalidade do 
RN ao nascimento observando 5 sinais objeti vos nos 1º, 5º e 10º minutos: frequência 
cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, coloração da pele e irritabilidade refl exa. 
Para cada sinal atribui-se pontuação de 0 a 2 e a somatória das notas resulta nesse Índice 
que varia de 0 a 10.
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