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O NOSSO SONHO
QUE ATÉ 2020, TODAS AS MULHERES BRASILEIRAS TENHAM ACESSO
A MATERNIDADES QUE OFEREÇAM ATENÇÃO AO PARTO COM BASE
EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E COMO UMA EXPERIÊNCIA POSITIVA
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APRESENTAÇÃO
No campo da atenção ao parto e nascimento, o Brasil apresenta um panorama com problemas sistêmicos e
crônicos, constituindo uma realidade única no mundo. O país é o campeão mundial de cesarianas, um título do
qual não devemos nos orgulhar, já que está na contramão das evidências científicas e das melhores práticas
internacionais, sem qualquer relação com fatores clínicos. Tal condição se torna ainda mais alarmante quando se
observa a proporção de partos cesáreos no setor suplementar de saúde brasileiro (84,4% de cesarianas no ano
de 2015), perante uma média nacional de 57% de partos cesáreos e a recomendação da Organização Mundial de
Saúde de até 15% de partos cesáreos.

Diante desse panorama, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vem trabalhando há mais de uma
década na sensibilização dos atores da saúde suplementar para a redução da proporção de partos cesáreos.
Nesse sentido, apoiou e promoveu eventos para discussão sobre o tema, vem aplicando pontuação no Programa
de Qualificação para as operadoras com menor proporção de cesarianas, elaborou publicações e materiais
educativos, publicou normativos, financiou pesquisa sobre as causas e consequências das cesarianas no setor
suplementar e disponibiliza boletins informativos sobre as taxas de cesariana, diretrizes e iniciativas em prol
do parto normal. No entanto, o referido conjunto de ações não se mostrou suficiente para modificar de maneira
significativa a predominância absoluta dos partos cesáreos no setor suplementar de saúde, para o qual confluem
uma série de fatores.

Contudo, a partir do advento do Projeto Parto Adequado, viabilizado a partir de parceria entre Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), Institute for Healthcare Improvement (IHI) e Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE),
com o apoio do Ministério da Saúde (MS), a esperança na possibilidade de reversão do quadro de cesarianas
indiscriminadas no país ganhou nova força.

Há mais de 25 anos o Institute for Healthcare Improvement (IHI) é um líder inovador na melhoria da saúde e nos
cuidados da saúde a nível mundial, tendo criado parcerias com uma crescente comunidade de visionários, líderes
e profissionais no mundo inteiro que estabelecem maneiras criativas de melhorar a saúde dos indivíduos e das
populações, estimulando a vontade de mudança, a busca de modelos inovadores de cuidados e disseminação
das melhores práticas. O IHI dedica-se ao avanço de cinco áreas prioritárias: criar capacidade e desenvolver as
habilidades na melhoria contínua; melhorar a qualidade da atenção à saúde para os pacientes e suas famílias;
segurança dos pacientes; qualidade, custo e valor da saúde; e implementar o Triplo Objetivo em populações.

Desenvolveu metodologia para melhoria nos cuidados em saúde, identificando as melhores práticas que não
são amplamente seguidas, e a criação de uma estrutura robusta para apoiar a sua implantação, inclusive
orientado projetos nesta área com prestadores de saúde no Brasil, com excelentes resultados, tendo, portanto,
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conhecimento do mercado de saúde suplementar. Com sede em Cambridge, Massachusetts, com uma equipe
de mais de 140 pessoas em todo o mundo, o IHI mobiliza equipes, organizações e nações a vislumbrar para
conseguirem uma melhor saúde e um melhor sistema de saúde para o futuro.

A ANS e o IHI têm colaborado em iniciativas de desenvolvimento de capacidade e de melhoria da qualidade que
têm produzido alguns resultados relevantes no Brasil. Um exemplo e o Projeto Parto Adequado (PPA) em parceria
com o Hospital Albert Einstein.

A base teórica e cientifica da metodologia proposta pelo IHI, a expertise e excelência do Hospital Albert Einstein,
bem como a atuação da ANS, que tem aprofundado o seu papel indutor da inovação e qualidade no cuidado de
saúde, estão entre os fatores que colaboraram para os avanços obtidos na Fase 1 do Projeto Parto Adequado.
Vale enfatizar, sobretudo, o engajamento das lideranças e equipes dos hospitais participantes do projeto,
lutadores incansáveis e briosos, ao lado de mães e pais que acreditam na possibilidade de um cuidado de saúde
pautado por evidências cientificas e que proporcione maior segurança e experiências positivas.

Nesse contexto, a presente publicação traz o registro dos aspectos essenciais envolvidos na consecução da Fase
1 do Projeto Parto Adequado, contribuindo para a disseminação do aprendizado e consolidação de estratégias
para a redução da proporção de partos cesáreos desnecessários e dos riscos deles decorrentes. A confirmação
da realização da Fase 2 do Projeto Parto Adequado garante a continuidade da exitosa e frutífera parceria
interinstitucional, proporcionando um ganho de escala no projeto e, assim, a ampliação do alcance das ações em
favor da melhoria da atenção ao parto e nascimento no país.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES

Hospital Israelita Albert Einstein - HIAE

Institute for Healthcare Improvement - IHI
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1.INTRODUÇÃO
O Projeto Parto Adequado – PPA é uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
do Hospital Israelita Albert Einstein e do Institute for Healthcare Improvement (IHI), com o apoio do Ministério da
Saúde com vistas à melhoria da atenção ao parto e nascimento.
Dentre os fatores que corroboraram para a conformação do PPA está a ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal (BRASIL, 2015) contra a ANS, impelindo-a a agir de forma mais efetiva para a redução do elevado
percentual de cesarianas desnecessárias no Brasil, tendo em vista que as medidas anteriormente adotadas não
surtiram o efeito esperado.
No âmbito da mencionada Ação Civil Pública, foi elaborado parecer pela Advocacia-Geral da União (BRASIL,
2014) determinando, em seu item “f”, que a ANS elabore minuta de Resolução Normativa estabelecendo que a
remuneração dos honorários médicos a serem pagos pelas operadoras seja proporcional e significativamente
superior para o parto normal em relação à cesariana.
Conforme evidências científicas, os fatores clínicos não são os principais determinantes das elevadas taxas
de cesarianas (KHUNPRADIT et al., 2011). A ocorrência das taxas registradas no país resultam de um cenário
complexo, cujas causas determinantes vão desde a forma de organização e financiamento dos sistemas de
saúde associada à preponderância de uma cultura médica intervencionista (SAKAE; FREITAS; D´ORSI, 2009) até
aspectos socioeconômicos, preocupações ético-legais e características psicológicas e culturais das pacientes
(FAISAL-CURY; MENEZES, 2006).
Considerando a diversidade de fatores que influenciam na escolha pela cesariana ou parto normal, a ANS propôs
a substituição da solicitação do item “f” supracitado, pela execução de um projeto a ser realizado com hospitais
privados que atendem o setor de saúde suplementar (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2014).
Este compromisso envolveu a elaboração de um programa de mudança do modelo de atenção ao parto, com
estratégias baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis, a ser desenvolvido em diversas fases,
inicialmente com estudos piloto, para então prosseguir com avaliação exploratória e, finalmente, redundar em
uma intervenção definitiva sobre o problema.
Diante desse cenário, é imprescindível implantar uma nova organização da prestação de serviços de saúde com
orientação para a qualidade e que ofereçam cuidados abrangentes, integrados e apropriados ao longo do tempo
e assegurem a atenção no primeiro contato. Tal rearranjo requer uma sólida fundamentação legal, institucional e
organizacional, bem como recursos humanos, financeiros e tecnológicos adequados e sustentáveis. Além disso,
demanda práticas otimizadas de gerenciamento e organização em todos os níveis, para alcançar qualidade,
eficiência e efetividade. Para isso mais é imprescindível a atenção às necessidades estruturais e operacionais
dos prestadores de serviços de saúde, e o desenvolvimento de intervenções com foco no acesso, financiamento
apropriado, adequação e sustentabilidade de recursos e no desenvolvimento de estratégias para gerenciamento
da mudança (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2007).
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Assim com base nas recomendações de pesquisa sobre redução de cesarianas no setor suplementar (TORRES,
2014) e em algumas experiências bem sucedidas de hospitais privados nessa área, este compromisso envolveu
a elaboração de um programa de mudança do modelo de atenção ao parto, com estratégias baseadas nas
melhores evidências científicas disponíveis, a ser desenvolvido em diversas fases, inicialmente com estudos
piloto, para então prosseguir com avaliação exploratória e, finalmente, redundar em uma intervenção definitiva
sobre o problema.
O projeto busca a adoção de modelos de atenção ao parto e nascimento que favoreçam qualidade dos serviços,
valorizem o parto normal e contribuam para a redução dos riscos decorrentes de cesarianas desnecessárias.
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2. HISTÓRICO
2.1 ALTAS TAXAS DE CESÁREAS
No ano de 2014, a taxa de cesarianas alcançou 57% no Brasil, se contabilizarmos os dados dos setores público
e privado (SINASC, 2014). No setor suplementar, tal proporção é de impressionantes 84,4% do total de partos
realizados (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2015). Abaixo, gráfico com percentagens de partos
normais e cesáreas na saúde suplementar.
GRÁFICO 1 - TAXAS DE PARTOS NORMAIS E CESÁREAS NA SAÚDE SUPLEMENTAR
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Fonte: Sistema de Informações de Produtos – SIP/ANS – 2015.

O excesso de cesarianas configura-se como um problema de saúde pública, em curto prazo associado ao aumento da
morbimortalidade materna e neonatal (CLARK; MILLER; BELFORT, 2009) e com possível impacto, em longo prazo, no
desenvolvimento de doenças crônicas. Dentre as consequências deletérias de altas taxas de cesarianas desnecessárias,
podem ser destacados a majoração dos riscos a que se expõem as mães e bebês e os prejuízos econômicos decorrentes.
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A Prematuridade no Brasil está crescendo e um dos possíveis responsáveis é o excesso de cesarianas.
A prematuridade é um dos grandes problemas de saúde pública para o Brasil. De acordo com o estudo “Born
Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012), liderado pela
ONG americana March of Dimes, nosso país está em 10º lugar no ranking de países com maior número de
nascimentos prematuros. Em 2012, nasceram 340.000 bebês prematuros, segundo dados do Sistema de
Informações de Nascidos Vivos – SINASC (2014), o que corresponde a cerca de 12,4% do total de nascidos
vivos. O parto prematuro está entre as principais causas de mortalidade infantil antes dos 5 anos (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2015). Com o avanço da tecnologia e da ciência, bebês cada vez mais jovens estão
nascendo e sobrevivendo. Devido à imaturidade fisiológica e as intercorrências durante as internações na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), estes bebês podem acabar desenvolvendo alguma sequela de saúde ou até
mesmo danos incapacitantes.
No que se refere às complicações maternas associadas a cesarianas, elas podem envolver desde episódio de
febre ou uma perda maior de volume de sangue, até eventos com consequências mais severas, como lacerações
acidentais de vísceras, infecções puerperais e acidentes anestésicos, os quais podem culminar no óbito materno
(AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2008; SCHUITMAKER et al., 1997; SAAS; SOUZA; CAMANO, 1997).
Além das consequências para a saúde das mães e bebês, a realização de cesarianas de forma indiscriminada
e desvinculada da indicação clinica tem consequências econômicas para o sistema de saúde. De acordo com
um estudo do March of Dimes (2016), um bebê prematuro custa em média doze vezes mais para o Governo
do que um bebê que nasce a termo, já que esses bebês têm a saúde mais vulnerável, ficam internados por
bastante tempo, precisam de assistência de saúde após a alta e estão mais susceptíveis à reinternações durante
a infância. Assim, este problema vai além dos aspectos éticos e de medicina baseada em evidências cientificas.
Tal condição se reveste de especial importância em se tratando da utilização de recurso escasso em cuidados
desnecessários, não possibilitando que estes sejam usados para pacientes que realmente precisam. Esta
situação torna-se questão humanitária e que precisa ser enfrentada com senso de urgência.

2.2 ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE ANS, IHI E HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN
A ANS, o HIAE e o IHI, com o apoio do MS, assinaram acordo de cooperação em outubro de 2014, visando a
intercâmbio e cooperação técnica e operacional para a indução da qualidade dos serviços de atenção à saúde no
setor suplementar brasileiro. O Acordo de cooperação técnica estabelecido não incluiu repasse de verbas.
O Projeto de Indução da Qualidade dos Prestadores de Serviços de Atenção à Saúde no setor é produto desse
acordo e tem como objetivo melhorar a saúde dos indivíduos e populações e a experiência do cuidado (seguro,
eficiente, eficaz, a tempo e centrado no paciente). Sua estratégia consiste em implantar projetos-piloto1
Projetos-Piloto são aqui definidos como a aplicação prática no desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade de serviços de saúde e de segurança do paciente, onde poderão ser analisados diferentes aspectos, dentro de um determinado prazo, para posterior avaliação de sua disseminação para o setor suplementar como um todo, por
meio de seus prestadores.
1
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centrados na indução de boas práticas, baseadas em evidências científicas, favorecendo a produção de saúde e
a segurança do paciente. Dentro desta linha de melhoria em saúde, surgiu o Projeto Parto Adequado.
Na consecução do projeto, coube à ANS a coordenação e articulação com prestadores de serviço de saúde
para adesão voluntária às iniciativas; ao IHI, a aplicação da metodologia baseada na Ciência da Melhoria e
a capacitação dos profissionais; e, ao HIAE, a responsabilidade pela implementação do projeto piloto com
gerenciamento das atividades logísticas, atuando como um Laboratório de Excelência na atenção à saúde.
A ANS abriu a oportunidade de participação no projeto tanto para hospitais integrantes do SUS e/ou da rede
assistencial de operadoras de planos de saúde quanto para operadoras, na qualidade de Apoiadoras do Projeto.
Em qualquer caso, a participação foi voluntária e documentada em termo de adesão assinado com a ANS pelos
hospitais e operadoras. Assim, estes mantêm compromissos com o Projeto, devendo cumpri-los, ou poderiam
pedir desligamento, bem como ser desvinculados.

2.3 RESPONSABILIDADES DA ANS
a) Coordenar a Cooperação Técnica e os Projetos Pilotos;
b) Promover a articulação com representantes dos prestadores
c) Indicar a equipe de profissionais da ANS a serem capacitados na metodologia da ciência da melhoria e
disseminar os resultados provenientes desta Cooperação no setor suplementar;
d) Estabelecer, com apoio das demais Partes, critérios de seleção dos prestadores de serviços, relevância
para setor suplementar, interface com o Sistema Único de Saúde, dentre outros, bem como selecioná-los
e convidá-los a aderir aos Projetos Pilotos;
e) Realizar, com apoio das demais Partes, o monitoramento dos Projetos Pilotos, incluindo a análise
de indicadores de processo e resultado;
f) Elaborar relatórios periódicos e final, com apoio das demais Partes, e materiais de referência
para a divulgação dos resultados;
g) Utilizar os resultados dos Projetos Pilotos para análise do impacto regulatório da implementação
de ações regulatórias nas áreas estudadas, visando ao setor suplementar como um todo.
h) Publicar manual, em conjunto com as entidades objeto deste Acordo, com as lições aprendidas
durante os Projetos Pilotos para subsidiar a elaboração de medidas de qualidade e segurança
do paciente pelo setor suplementar como um todo.
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2.4 RESPONSABILIDADES DO IHI
a) Realizar a transferência de conhecimento da Ciência da Melhoria;
b) Capacitar profissionais em qualidade e segurança clínica e ciência da melhoria;
c) Dar apoio técnico aos prestadores de serviço de saúde participantes dos Projetos Pilotos para
implementação das etapas propostas;
e) Apoiar o mapeamento de processos, a construção de indicadores, a análise de dados
e o monitoramento da melhoria;
f) Recomendar profissionais de referência nas áreas de atuação.

2.5 RESPONSABILIDADES DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
a) Aderir, na qualidade de prestador de serviço de saúde, aos Projetos Pilotos como forma de aprimorar
as estratégias que serão utilizadas junto aos demais prestadores de serviços de saúde participantes;
b) Formalizar, com auxílio do IHI, acordos de adesão dos prestadores de serviços de saúde aos Projetos
Pilotos;
c) Gerenciar as atividades logísticas relacionadas à formalização da adesão dos prestadores de serviços de
saúde que irão participar dos Projetos Pilotos, à capacitação dos participantes e às ações de disseminação
do conhecimento adquirido;
d) Capacitar, com o apoio do IHI, os prestadores participantes atuando como um Laboratório
de Excelência na atenção à saúde.
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3. O PROJETO PARTO ADEQUADO – PPA
A hipótese do Projeto Parto Adequado foi centrada na possibilidade de que mudanças baseadas em evidências
científicas no modelo de atenção ao parto, com participação dos diversos interessados (gestantes, profissionais,
hospitais e operadoras), contribuem para promoção de boas práticas e redução de cesarianas e intervenções
obstétricas desnecessárias.
O objetivo definido para o Projeto Parto Adequado foi, em conjunto com o grupo de hospitais participantes,
elaborar, testar, avaliar e disseminar um modelo de atenção ao parto e nascimento que favoreça a qualidade
nos serviços, valorize o parto normal e contribua para a redução de cesarianas desnecessárias e dos riscos
delas decorrentes.
Baseado na Ciência da Melhoria, o projeto utiliza metodologia desenvolvida pelo IHI e treinamento realizado pelo
HIAE, com o propósito de favorecer a melhoria da atenção obstétrica nos hospitais participantes e contribuir para
a identificação de: 1) modelos viáveis de atenção ao parto e nascimento, baseados nas melhores evidências
científicas disponíveis e em experiências efetivas na saúde suplementar, que subsidiem a implantação de um
novo arranjo organizativo da prestação de serviços de saúde com a mudança de modelo assistencial, orientados
para a qualidade, que ofereçam cuidados abrangentes, integrados e apropriados ao longo do tempo; 2) modelos
que favoreçam a sustentabilidade da atenção obstétrica no setor de suplementar de saúde, em especial no que
se refere a estratégias voltadas para a mudança de financiamento do modelo vigente, que favoreçam a melhoria
de indicadores de qualidade de serviços de saúde obstétrica e de segurança do paciente.
A comunidade de aprendizagem utiliza como fundamento metodológico a Ciência da Melhoria, que possibilita
aprimorar os resultados da saúde e reduzir os custos ao identificar as melhores práticas que não são
amplamente seguidas e a criar uma estrutura elaborada para apoiar a sua implementação (Langley et al., 2011).
A partir da implementação de projetos pilotos, buscou-se a adoção de boas práticas com vistas à melhoria da
qualidade na produção de saúde e segurança do paciente, com base em evidências científicas.
Quanto ao desenvolvimento dos trabalhos junto aos hospitais participantes do Parto Adequado, a metodologia
adotada incluiu sessões de aprendizagem virtuais e presenciais. Nessas oportunidades, a base da aprendizagem
é a troca de experiências entre os profissionais. Adicionalmente, as equipes de profissionais de saúde dos
hospitais foram capacitadas em treinamentos práticos no Centro de Simulação Realística do Hospital Albert
Einstein, em São Paulo. No decorrer da Fase 1 do projeto, 440 profissionais de saúde foram treinados em
habilidades clínicas envolvendo resolução técnica de intercorrências durante o trabalho de parto e parto,
humanização e habilidades comportamentais. Especialistas em qualidade realizaram visitas técnicas nos
hospitais, onde o conhecimento da realidade local foi aprofundado e foram elaboradas, em conjunto com as
equipes dos hospitais, recomendações e estratégias para melhoria de processos e estrutura física e de recursos
humanos, formando uma verdadeira rede de contatos e colaboração.

Adicionalmente, foi oferecido aos hospitais que desejassem fazer esse investimento, quatro diferentes tipos
de treinamento no Hospital Sofia Feldman, referência do Sistema Único de Saúde (SUS) para a humanização
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da atenção ao parto e nascimento. Esses treinamentos consistiram em: vivência de tecnologias relacionadas
ao parto e nascimento; aprimoramento de enfermeiros obstetras; oficina de boas práticas na atenção ao parto
e nascimento; e oficina para qualificação na indicação de cesáreas. Tal iniciativa configura-se como uma
estratégia inédita de integração dos modelos de cuidado do SUS e da saúde suplementar com base nas melhores
evidências científicas disponíveis.
Com o decorrer do projeto, sentiu-se a necessidade de ampliação dos locais de treinamento, havendo a iniciativa
em São Paulo, da criação de Aprimoramento para Enfermeiros Obstetras que tivessem a especialização, mas
que estavam afastados do trabalho de parto. Chamado QUALIFICA PARTO, em colaboração do HIAE – Conselho
Regional de Enfermagem (COREN) de SP – Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras
(ABENFO) e Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), utilizando o Centro de Simulação Realística do COREN
para aulas teórico-práticas e plantões nos Hospitais Moisés Deutsch, Hospital e Maternidade Vila Santa Catarina
e Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros. Os hospitais prontamente enviaram profissionais para o novo
aprimoramento, que também passou por fase piloto e será ampliado em âmbito nacional.
As equipes de projeto nomeadas por cada hospital participaram de sessões de aprendizagem virtuais e
presenciais sobre temas como: importância da liderança; engajamento do corpo clínico; práticas e evidências
científicas; adequações na infraestrutura física e de recursos humanos; composição e organização das
equipes assistenciais multidisciplinares; revisão de fluxos e processos; satisfação da paciente; protocolos de
atendimento; orientações para cesárea a pedido e cesárea a termo; transparência com profissionais; integração
entre equipes plantonistas e médicos pré-natalistas; importância do feedback para equipe assistencial; coleta de
dados de eventos adversos medição de resultados e novos modelos de remuneração.
As sessões virtuais de aprendizagem foram realizadas no ambiente da extranet do Projeto, uma área provida
pelo IHI com acesso restrito aos participantes, identificados por login e senha. Além do espaço para as reuniões
virtuais e de interfaces para troca de materiais e experiências, são abrigados dados, documentos e relatórios de
cada participante e de todo o Projeto, além das gravações das reuniões. Neste período, foram realizadas reuniões
virtuais praticamente mensais com todos os hospitais participantes e representantes de ANS, IHI e HIAE.
Quanto às reuniões presenciais, foi realizada em maio de 2015 a 1ª Sessão de Aprendizagem Presencial (SAP).
Essa sessão de aprendizagem presencial foi marcada pela apresentação geral do projeto, dos componentes do
corpo docente do Einstein e IHI e das expectativas com o novo modelo de melhoria contínua. Na oportunidade,
também foram descritos os elementos fundamentais do “Termo de Compromisso” e dos “Objetivos” dos
Hospitais no Modelo de Melhoria Contínua e Ciência da Melhoria. As ferramentas de diagrama direcionador e a
metodologia de testes rápidos de melhoria foram apresentadas aos participantes, assim como foi detalhado o
fluxo de trabalho, como o envio de relatórios, as reuniões virtuais mensais e o uso da extranet do IHI.
Em agosto de 2015 ocorreu a segunda Sessão de Aprendizagem Presencial, em São Paulo, com a presença
de representantes de operadoras e hospitais participantes. Na programação do evento, destacaram-se
orientações técnicas e metodológicas para as mudanças em implantação, relatos de experiências dos
hospitais que apresentavam os melhores resultados naquele momento com foco em ações, inovações e
aprendizados, bem como a oportunidade de interação com representações de mulheres com o intuito de
conhecer seus desejos e expectativas.
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Já a terceira Sessão de Aprendizagem Presencial, que ocorreu em outubro de 2015, contou com representantes
de hospitais e operadoras participantes e teve como destaque a participação do Ministério Público Federal; a
oficina de Modelos de Remuneração, desenvolvida junto a hospitais e operadoras; e a divulgação de resultados
preliminares do Projeto. Após seis meses de implantação, a iniciativa havia contribuído para aumentar em 7,4
pontos percentuais a taxa de partos normais nos estabelecimentos participantes, iniciando a reversão dos altos
números de cesáreas registrados nos dez anos anteriores no Brasil: a taxa de partos normais passara de 19,8%
em 2014 (média) para 27,2% em setembro de 2015.
No início de 2016, em atendimento a decisão judicial, foi editada a Resolução Normativa nº 398/2016 (AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2016), que dispõe sobre a obrigatoriedade de credenciamento de
enfermeiros obstétricos e obstetrizes por operadoras de planos privados de assistência à saúde e hospitais que
constituem suas redes e sobre a obrigatoriedade de os médicos entregarem a Nota de Orientação à Gestante,
documento esclarecendo informações sobre o parto. A partir de então, foram ampliadas ações de articulação
entre a equipe técnica do projeto e representações de categorias profissionais e os hospitais participantes do
Projeto ganharam novo reforço para ações em andamento ou planejadas com relação à composição das equipes.
Na quarta Sessão de Aprendizagem Presencial, realizada em março de 2016, em São Paulo, a tônica foi a
meta do projeto: “Juntos, rumo a 40% de partos normais”. Para o evento, além das equipes dos hospitais,
quinze organizações da sociedade civil foram convidadas. Para o trecho final da Fase 1 do Projeto, buscando
otimizar esforços e potencializar resultados, o diagrama direcionador foi condensado em 18 ações estratégicas
e os hospitais foram segmentados em três grupos (Hospitais Verticalizados, que integram a rede própria das
operadoras; Hospitais com Corpo Clínico Aberto e Hospitais do SUS), de modo a potencializar o aproveitamento
de experiências em contextos semelhantes.
A quinta e última Sessão de Aprendizado Presencial, em novembro de 2016, em São Paulo, constitui um marco
da conclusão da Fase 1 e a conformação das bases para a Fase 2 do Projeto Parto Adequado. Esta abrangerá a
disseminação do aprendizado com a Fase 1 e um ganho de escala, ampliando o número de hospitais, operadoras
e beneficiárias participantes.
FIGURA 1 – IHI BREAKTHROUGH SERIES (18 MESES DE DURAÇÃO)
Participantes

(40 hospitais ‐ 200 pessoas)

Objetivo
comum
Reduzir abismo
entre evidências
e práticas atuais

Divulgação

Trabalho
preliminar

Publicações,
congressos,
etc.

P
A

D
S

Definindo
mudanças

SAP 1

SAP 2

SAP 3

SAP 4

SAP 5

Sustentando
resultados

Coaching

Conferências web – visitas – sponsors – Relatórios mensais
Fonte: IHI, 2003, 2015.
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SESSÕES DE APRENDIZAGEM PRESENCIAL – MÉTODO ATIVO PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO NA CIÊNCIA DA MELHORIA

TREINAMENTOS EM CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA – CENÁRIOS E PRÁTICAS MONITORADAS

3.1 METODOLOGIA
Em síntese, a abordagem da Ciência da Melhoria principiou pela proposição de um objetivo por cada hospital
participante. O conjunto dos objetivos dos participantes constitui o objetivo do projeto. No grupo de hospitais
participantes, pretende-se alcançar pelo menos quarenta por cento de partos vaginais nas mulheres abrangidas
nas populações alvo propostas por cada hospital. O alvo toma por base experiências exitosas desenvolvidas
anteriormente e que inspiraram o projeto. Para viabilizar os objetivos estipulados, um diagrama direcionador orienta
a organização das ações dos participantes. As medidas são calcadas em evidências científicas e implantadas de
forma gradativa, em ciclos que envolvem planejar, fazer, estudar e agir (PDSA) testando, mudanças e inovações de
modo a garantir um seguro e favorável processo de construção de um novo modelo de cuidado.
Muitas inovações úteis surgem isoladas em serviços de saúde e nas práticas clínicas, mas não são adotadas
pelos prestadores de serviço de saúde que poderiam se beneficiar delas. Há, portanto, uma lacuna entre as
evidências científicas disponíveis para melhoria da qualidade da atenção à saúde e a adoção dessas evidências
pelos serviços de saúde. O Projeto Parto Adequado utiliza o método científico para testar e implementar
18
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mudanças baseadas em evidências científicas. Assim, o Modelo de Melhoria IHI busca reduzir o enorme abismo
entre o que a ciência recomenda e as práticas obstétricas atuais.

As mudanças propostas:
1. Liderança: formar uma coalisão entre lideranças do setor saúde alinhadas principalmente em torno da
qualidade e segurança na atenção ao parto e nascimento
2. Gestantes e famílias: informar e empoderar as gestantes e famílias para escolher o cuidado mais
adequado garantindo a prontidão para o trabalho de parto
3. Sistema de saúde: reorganizar o modelo de cuidado perinatal de modo a favorecer a evolução fisiológica
do trabalho de parto
4. Informação para melhoria continua e aprendizagem: Estruturar sistema de informação e coleta de dados
que permita o aprendizado contínuo

O PPA trabalha com uma abordagem em fases de aprendizagem e ação, com avaliações a partir de indicadores
ao longo e ao final do processo, promovendo o refinamento das práticas adotadas antes da sua implantação em
larga escala no sistema de saúde, permitindo conhecer efeitos, custo-efetividade, barreiras ou facilitadores para
a intervenção.

Os indicadores usados para acompanhamento incluem:
•

Admissões em UTI Neonatal (apenas bebês > 2.5kg) por 1000 nascidos vivos

•

Admissões em UTI Neonatal por 1000 nascidos vivos;

•

Custo per capta de internação em UTI neonatal;

•

Custo UTI neonatal por nascido vivo;

•

Escore ponderado de eventos adversos;

•

Índice de severidade;

•

Percentual de partos vaginais do hospital;

•

Percentual de partos vaginais na população piloto;

•

Escore de andamento do projeto;

•

Satisfação com equipe;

•

Satisfação com hospital;

•

Taxa de eventos adversos por mil nascimentos.
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No que se refere aos modelos de organização do trabalho medico, foram estimulados ao longo do projeto
o desenvolvimento dos seguintes:
•

Modelo 1: parto realizado pelo plantonista do hospital;

•

Modelo 2: parto realizado por médico pré-natalista do corpo clínico, com suporte da equipe multidisciplinar
de plantão, que irá fazer o acompanhamento inicial da parturiente até a chegada de seu médico;

•

Modelo 3: parto assistido por um dos membros de uma equipe de médicos e enfermeiras, composta por 3
ou mais médicos e enfermeiras obstetras, a parturiente se vinculará à equipe que terá sempre um médico
e uma enfermeira obstetra de sobreaviso para realizar a assistência do trabalho de parto e parto.

3.2 DIAGRAMA DIRECIONADOR (DD)
As mudanças entendidas como necessárias para se ter um novo modelo de cuidado foram organizadas em um
Diagrama Direcionador (DD), que representa a nossa teoria do problema e as respectivas soluções para estes
problemas, definindo as ações e o prazo para conclusão.
O DD contém “o que precisa ser feito” e o “como deve ser feito”. O “como deve ser feito” são organizados em
“conceitos de mudanças” e os conceitos de mudanças são desdobrados em ações concretas que as equipes dos
hospitais precisam testar e implementar para que o sistema melhore. As tabelas 1 a 4 representam os DD iniciais
para a nossa teoria da mudança.
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TABELA 1 - DIAGRAMA DIRECIONADOR: FORMAR UMA COALISÃO ENTRE OS MAIORES ATORES ALINHADOS
PRINCIPALMENTE EM TORNO DA SEGURANÇA DA MÃE E DO BEBÊ
Conceito de
Mudança

Descrição
Curso IHI Open School

Lideranças, médicos
líderes na sua prática,
linha de frente com
as habilidades em
melhoria contínua

Sessão de Aprendizagem Presencial IHI
Dois projetos de melhoria ao ano
Rondas com a linha de frente
Criação do quadro de aprendizagem organizacional
Construir valores na organização que valorizem a qualidade e a segurança do cuidado

Apresentação dos resultados dos indicadores em reuniões frequentes com conselho e lideranças do hospital
Apresentação mensal dos resultados do Projeto nas reuniões de liderança sênior, média gerência,
comitê de qualidade
Educar líderes
sêniores, prestadores,
comunidade e
gestantes sobre o
benefício do parto
adequado

Inserir Indicadores do Projeto no Dashboard de Metas da Organização
Reunião mensal da liderança sênior com equipe do projeto para eliminar barreiras
Oferecer recursos como tempo, dinheiro, pessoal, equipamentos, tecnologias e outro tipo de suporte para
que a melhoria seja sustentável
Educação do médico - linguagem adequada para gerar confiança durante o trabalho de parto
Reuniões clínicas para discutir evidências científicas relacionadas ao nascimento

Criação de Comissão Perinatal aberta ao público
Ativar Comunidade
- Humanização no
Atendimento

Depoimento gestantes com líderes e corpo clínico
Criar canais proativos para receber sugestões das famílias para melhorar a qualidade e segurança
Criação da Comissão De Melhoria Contínua com a participação da comunidade
Pagamento pelo Plantão

Modelo de incentivos
aos profissionais de
saúde mais adequado
ao Parto Vaginal Humanização do
Cuidador

Plantão + Remuneração variável
Plantão + Bônus anual
% reduzida de cesáreas e sem EAG - pontos EMC
Ambiente de trabalho adequado
Recursos Humanos de acordo com o movimento do hospital

Novo contrato
entre operadoras
e prestadores
criando incentivos
para a qualidade e
segurança do cuidado

Pagamento baseado em valor
Pagamento por qualidade baseado em uma série de indicadores
Operadoras promovem treinamentos
Programa de Incentivos

Fonte: ANS/IHI/HIAE e Hospitais Participantes do Projeto Parto Adequado – 2015.
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TABELA 2 - DIAGRAMA DIRECIONADOR: EMPODERAR AS GESTANTES E FAMÍLIAS PARA ESCOLHER O CUIDADO MAIS
ADEQUADO GARANTINDO A PRONTIDÃO PARA O TRABALHO DE PARTO

Conceito de Mudança

Descrição
Introduzir o plano de parto para todas as gestantes
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contempla informações de plano de parto, acessível
no site do Hospital

Compartilhar as Decisões
sobre o Processo de Nascimento

Publicar no site do hospital resultados de cada médico conforme norma da ANS
Curso da Gestante por equipe multiprofissional
Cartão de gestante com informações confiáveis
Roda de conversa
Folheto Informativo e outros elementos de mídia impressa
Mídias sociais para engajamento e troca de experiências

Campanhas populacionais

Criação do “Espaço Gestante” no site do Hospital com informações sobre processo de internação,
trabalho de parto, vídeos, depoimentos
Campanhas rádio, televisão, jornal
Grupo Nascer aos 4 cantos
Rodas de conversa: O Natural é parto normal
Visita guiada à maternidade

Os aspectos intangíveis
de ser mãe - “encantar”
as gestantes e famílias

Política de visitação co-definida pela família e hospital
Vídeos de sensibilização
Criar um sistema de coleta de feedback gestantes para co-desenho do sistema de cuidado
Implantar a política de ter um acompanhante de escolha da gestante (direito legal da família)

Política de Visitação no Puerpério - Home Care
Questionário emocional para co-desenho do modelo
Ouvir Gestantes e Famílias

Redesenho do modelo baseado na experiência do Sistema Nacional de Saúde Inglês (NHS) Questionário emocional
Criar canais proativos de ouvir gestantes e famílias
Reuniões de debrifing com mães e famílias

Fonte: ANS/IHI/HIAE e Hospitais Participantes do Projeto Parto Adequado – 2015.
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TABELA 3 - DIAGRAMA DIRECIONADOR: NOVA ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO QUE ACOMODE O TEMPO MAIOR
NECESSÁRIO AO PARTO VAGINAL FISIOLÓGICO

Conceito de Mudança

Descrição
Padronização de exames pré-natal de acordo com evidências
1° Trimestre - Exames Maternos, exames Fetais, planejar e agendar rotina de consultas até o
final da gestação
2º Trimestre - Avaliação de Fisioterapia (Fortalecimento perineal), Curso Gestantes (TP, opções
alívio da dor, mecanismo expulsão do bebê - Sims, Cócoras, Gaskin), discutir Plano de Parto,
Conhecer Hospital

Protocolos e padronização
da atenção pré-natal

3º Trimestre - Fisioterapia (Alongamento), fluxo dia do TP, amamentação, Cuidados RN
Cartão Pré-Natal padronizado
Pré-natal coletivo com equipe multiprofissional (Consultas com enfermeiras obstetrizes,
fisioterapeutas e doulas, médico titular e auxiliares)
Consulta pré-natal com equipe do hospital a partir da 34ª semana
Adotar estratégias para a efetiva adoção de protocolos
Criação do Centro de Parto Normal com salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP) - (área
nova / Centro de Material e Esterilização (CME) / salas de parto Centro Obstétrico (CO) /
apartamentos ou enfermarias)

Reforma do espaço físico
para acomodar o parto vaginal
fisiológico e seguindo boas práticas

Pré-partos e salas de parto do CO são transformados em sala PPP - cesáreas no Centro
Cirúrgico (CC)
Introduzir a prática da utilização de banquinho, cavalinho, bola, banheira, chuveiro
Ambientação para redução de ruídos e iluminação adequada
Adaptação para acomodar acompanhantes
Introduzir mutirão e debrifes - Debriefings / Disclosures médicos e familiares

Investir recursos para conquistar
ambiente saudável de trabalho

Gerenciar conflitos - Linguagem apropriada
Huddles no início e fim do plantão. Melhorar a comunicação entre membros da equipe e
familiares. Sugestão de uso do Situation Background Assessment Recommendation (SBAR)
Treinamento Técnico no Centro de Simulação Realística do Hospital Israelita Albert Einstein

Time de profissionais bem treinados
para assistir ao parto com segurança
(qualidade e segurança do binômio
mãe-bebê)

Reuniões clínicas multiprofissional periódicas - discussão diretrizes + escutar corpo clínico
Criar o Protocolo de Parto assistido por enfermagem exclusivamente (como identificar
necessidade de chamar obstetra)
Implementar Partograma
Equipe deve se sentir envolvida na construção de novo modelo

Modelos de Assistência ao
Parto assistido por Equipe
Multidisciplinar

Obstetras Plantonistas + enfermeiro Obstetra de Plantão
Médico do corpo clínico + médico plantonista + enfermeiro obstetra de plantão
Grupo de médicos associados + enfermeiro obstetra/grupo
continua...
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continuação

Conceito de Mudança

Descrição
Utilização do plano de parto pela equipe multiprofissional
Protocolo de medidas não farmacológicas para alívio da dor
Analgesia quando solicitado seguindo os mais rígidos processos de qualidade

Protocolo de padronização
do trabalho de parto, parto e pós-parto
(TP, P e PP)

Protocolos de uso de ocitocina
Protocolos de realização de epsiotomia
Boas práticas com o recém-nascido saudável
Protocolo de Indicação de cesarianas baseada em evidências
Parto Eletivo PC ou Indução - apenas > 39 semanas e Bishop > 6
Padronização prescrição baseada no sistema de classificação de Robson

Fonte: ANS/IHI/HIAE e Hospitais Participantes do Projeto Parto Adequado – 2015.

TABELA 4 - DIAGRAMA DIRECIONADOR: SISTEMA DE INFORMAÇÃO QUE PERMITA O APRENDIZADO CONTÍNUO

Conceito de Mudança
Estabelecer indicadores de qualidade
e segurança do cuidado e tornar
as informações públicas

Descrição
Lista de indicadores e resultado
Política de publicação do indicadores

Relatório de performance individual e coletivo
Rotina de feedback
aos prestadores

Processo de ações corretivas das não conformidades publicadas nos relatório
Debriefing com equipe assistencial - casos de EAG
Coleta dos indicadores do Projeto

Criar a capacidade na organização
em coletar e publicar de forma
confiável os resultados

Coleta de Dados - Treinamento e engajamento de enfermeiros obstetrizes - 1 por plantão
Coleta de Dados - Treinamento e engajamento de Médico Plantonista
Opção de Coleta - Planilhas/ tablets - deve haver acesso em todos os plantões

Fonte: ANS/IHI/HIAE e Hospitais Participantes do Projeto Parto Adequado – 2015.

Para o terço final da Fase 1 do Projeto Parto Adequado, o Diagrama Direcionador foi condensado em 18 ações, consideradas
estratégicas, conforme Tabela 5.
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TABELA 5 - DIAGRAMA DIRECIONADOR CONDENSADO EM 18 AÇÕES ESTRATÉGICAS

Conceito de Mudança

Descrição
Curso do Open School IHI, Oficinas de atenção ao parto do Hospital Sofia Feldman/Curso Hospital
Albert Einstein, e participação nas Sessões de Aprendizagem Presencial do PPA

1. Formar uma coalisão entre
lideranças do setor saúde alinhadas
principalmente em torno da qualidade
e segurança na atenção ao parto e
nascimento

Hospital estabelece metas de melhoria do cuidado materno-infantil e compartilha com conselho
de líderes (pelo menos 20% do tempo da reunião mensal) e tem um orçamento anual para
investir no cuidado materno-infantil
Receber a visita da FEBRASGO e ABENFO e da equipe de um hospital referência em boas práticas
relacionadas ao parto vaginal
Novo contrato entre operadoras e prestadores criando incentivos para a qualidade e segurança
do cuidado
Cartão de gestante com informações confiáveis e plano de parto

2. Empoderar as gestantes e famílias
para escolher o cuidado mais
adequado garantindo a prontidão para
o trabalho de parto

Curso de gestante por equipe multiprofissional com incentivo a criação do plano de parto e parto
vaginal. Incluir Visita guiada a maternidade incluindo UTI neonatal
Criação de Conselho de Pacientes
Campanhas populacionais

Adaptação da infraestrutura para acomodar o parto não cirúrgico (salas PP, transformar apto em
salas PP) e Introduzir a prática da utilização de banquinho, cavalinho, bola, banheira, chuveiro e
ambientação para redução de ruídos e iluminação adequada e adotar o plano de parto da família.
Presença do acompanhante obrigatória o tempo todo (durante trabalho de parto,
parto e recuperação)
Equipe de enfermagem: 2 enfermeiras obstetrizes por plantão para 90 partos/mês,
uma enfermeira para primeiro exame de admissão da gestante
3. Reorganizar o modelo
de cuidado perinatal de modo à
favorecer a evolução fisiológica
do trabalho de parto

Hospital define as práticas aceitáveis através de Protocolos e padronização do TP, P e PP; e RN
saudável. Estabelecer Reuniões Científicas Periódicas
Estabelecer política de agendamento de cesarianas apenas Baseada em Evidências Científicas
(Política CEP)
Huddles no início e fim do plantão, melhoria da comunicação (equipe e familiares - SBAR e,
após, repetir processo)
Modelo de trabalho médico:
Equipe de plantonistas: seguir protocolos do hospital priorizando partos vaginais
Hospital corpo clinico aberto: seguir protocolos do hospital. Enfermeiras obstétricas
participam do cuidado
Adotar atendimento em equipes no consultório (mais de um médico cuida do pré-natal
e enfermeiras obstétricas participando do cuidado – permitir disponibilidade para o TP)
continua...
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continuação

Conceito de Mudança

Descrição
Aderir a lista de indicadores do PPA e formulário do PPA (obrigatório Classificação Robson de
todas as gestantes)

4. Estruturar sistema de informação
que permita o aprendizado contínuo

Criar um sistema de coleta de feedback da gestantes para co-desenho do sistema de cuidado
Criar um relatório comparando os resultados entre os médicos e criar arquivo dos médicos com
os resultados assistenciais (relatório tem % partos vaginais e eventos adversos)

Fonte: ANS/IHI/HIAE e Hospitais Participantes do Projeto Parto Adequado – 2016.

Dentre as diferentes mudanças implementadas, foram priorizadas na etapa final da Fase 1 do projeto as seguintes:

1. Regular o processo de agendamento de cesarianas eletivas. A racionalidade em torno desta proposta
de mudança consiste no fato de que comumente é muito fácil agendar uma cesariana eletiva sem qualquer
justificativa médica. Aliás, alguns hospitais estão preparados somente para atender cesarianas eletivas, ou
seja, o modelo desses hospitais está perfeitamente desenhado para produzir cesarianas. A intenção é fazer
com que os médicos justifiquem a marcação da cesariana e que a gestante saiba claramente dos riscos a
que está se submetendo. Estabelecer um formulário a ser preenchido e enviado pelo médico no momento do
agendamento da cirurgia, com possibilidade de auditoria e contato pelo hospital para esclarecer e dialogar
antes de confirmar o agendamento é uma das formas possíveis de regulação desse processo.

2. Transparência dos resultados. Os médicos devem saber o resultado da sua pratica clínica e comparar com
os demais profissionais para estimular a troca de experiências e a melhoria. Muitas vezes, os médicos têm a
percepção de estar prestando o melhor cuidado, mesmo desconhecendo alguns dos resultados de sua prática.
O propósito da medida é mudar a percepção de qualidade: em lugar de definir qualidade a partir de uma
impressão que os médicos têm de si mesmos, passar a definir qualidade através de indicadores. É essencial
ressaltar que os resultados só devem ser utilizados para estimular a melhoria contínua e não o julgamento.

3. Revisar e implementar protocolos de melhores práticas no cuidado obstétrico. Muitos hospitais têm
protocolos, contudo, acabam deixando a critério dos médicos adota-los ou não. O que se vê mais comumente
é o médico definindo a sua própria prática, mesmo que sua conduta técnica conflite diretamente com os
protocolos e diretrizes dos hospitais. Os objetivos dessa mudança são tornar o hospital mais responsivo e
ajustar com o corpo clínico práticas aceitáveis acordadas e baseadas nas melhores evidências.
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4. HOSPITAIS PARTICIPANTES
4.1 PROCESSO DE SELEÇÃO DOS HOSPITAIS E
MATERNIDADES PARTICIPANTES
Para realizar o processo de inscrição e seleção dos hospitais privados, integrantes de redes próprias ou
conveniados de operadoras de planos de saúde, foram desenvolvidas uma série de estratégias de divulgação
e mobilização dos hospitais, formas de controle e acompanhamento dos inscritos, bem como uma metodologia
de seleção de hospitais para participação no Projeto. Inicialmente, hospitais estratégicos foram convidados à
participação no projeto e, em seguida, foi aberto processo público de candidatura.

4.2 DOS GRUPOS DE HOSPITAIS: PILOTO, SEGUIDOR E COLABORADOR
4.2.1 HOSPITAIS PILOTO
Inicialmente, foram selecionados hospitais com partos registrados no SINASC no ano de 2012, e que prestam
atendimento a beneficiário de plano privado de saúde. Em seguida, estes hospitais foram filtrados considerando:
ocorrência de mais de 500 partos ao ano, taxa de cesariana maior ou igual a 75%, e pelo menos 50% dos leitos
destinados ao atendimento a beneficiários de planos de saúde.
Os hospitais filtrados foram ordenados conforme o volume de partos no ano, a proporção de cesarianas, a
localização na capital ou interior (não capitais). Foram testadas ordenações segundo tais variáveis, e optou-se
por priorizar o volume de partos realizados e a localização geográfica, com a seleção final de uma amostra de
100 hospitais. Da amostra de 100 hospitais, foi feita, ainda, uma seleção das 30 instituições mais relevantes,
de acordo com os mesmos critérios filtrados, sendo os hospitais contatados individualmente para divulgação e
convite à participação na primeira reunião pública de apresentação do projeto.
Na referida reunião inaugural foi realizada a apresentação do projeto, com divulgação pública dos objetivos e chamada
aberta para inscrições de hospitais interessados. Na ocasião, representantes de ANS, IHI e HIAE esclareceram
fundamentos e diretrizes do projeto e enfatizaram o caráter de construção colaborativa entre parceiros, com a
expectativa de se iniciar pelo parto e de posteriormente se estender a iniciativa para outras perspectivas de prestação
de serviços na saúde suplementar, aliando resultado assistencial e sustentabilidade do setor.
Foi criada área específica no site da ANS, com conteúdo referente ao tema e link para inscrição como
hospital piloto. Adicionalmente, uma lista de perguntas e respostas foi elaborada e incorporada à Central
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de Atendimento ao Consumidor e à Central de Atendimento a Operadoras e Prestadores, no site da ANS,
submetidas a constantes atualizações, conforme dúvidas e sugestões recebidas. Outras iniciativas de
divulgação foram implementadas nas redes sociais Youtube e Tweeter, durante o período de mobilização para
candidatura ao projeto, e serviram ainda para vincular o Projeto Parto Adequado à instituição ANS e para
colocar o tema em pauta junto a grupos de interesse.
Foram inscritas 42 instituições, das quais 20 estavam entre as 100 mais relevantes em volume de partos no
país. Quanto à localização geográfica, 01 instituição encontra-se localizada na região Norte do Brasil, 04 na
região Nordeste, 01 na região Centro-Oeste, 29 na região Sudeste, e 07 na região Sul do Brasil. Quanto à rede de
operadoras de planos, 19 instituições inscritas pertencem à rede própria de operadoras de planos.

As candidaturas formalizadas foram reunidas para análise e seleção de hospitais para o grupo piloto do
projeto, segundo os critérios:
a) Volume de partos – hospitais com maior volume, preferencialmente pelo menos 500 partos por ano;
b) Taxa de cesariana – hospitais com as maiores taxas, preferencialmente aqueles com 75% ou mais;
c) Localização geográfica – hospitais distribuídos pelas regiões do país, buscando representatividade em
todas elas, com priorização de áreas com maior cobertura por planos privados de saúde;
d) Localização da cidade – hospitais distribuídos na capital e no interior, com maior inclusão dos primeiros
devido à maior cobertura da população por planos privados de saúde;
e) Vínculo com o SUS – hospitais exclusivamente privados (sem vínculo com o SUS) devem ser a maioria,
mas também é desejável a participação de hospitais mistos (privados que também atendem ao SUS), já que
sua inclusão pode evidenciar práticas diferenciadas que interferem nos resultados e devem ser estudadas;
f) Cobertura da população do município por planos de saúde – ao perdurar a dúvida entre hospitais, aquele
localizado em município com maior cobertura por plano de saúde é priorizado.

4.2.2 HOSPITAIS SEGUIDORES
A quantidade de hospitais que manifestou interesse em participar do projeto foi superior à quantidade de vagas
disponibilizadas para os hospitais Piloto. Assim, considerando a possibilidade de envolver um maior número
possível de hospitais, foi selecionado um segundo grupo de hospitais, denominados de hospitais Seguidores.
Desse modo, a composição do grupo seguidor visou ampliar o alcance da iniciativa originalmente prevista,
aproveitando o interesse em participar do projeto manifestado por esses hospitais. Os hospitais Seguidores
tiveram acesso ao material e ao método desenvolvido com a colaboração do grupo piloto, porém, sem dispor do
treinamento e da visita de especialistas em melhoria, dimensionados para o grupo de hospitais Piloto.
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4.2.3 HOSPITAIS COLABORADORES
Além dos grupos de hospitais Piloto e Seguidor, três hospitais que se candidataram a participar do projeto já
aplicavam a metodologia de ciência da melhoria. Desse modo, eles foram convidados a atuar como hospitais
Colaboradores do PPA. O plano de trabalho contemplou a participação desses hospitais nas sessões de
aprendizado, contribuindo com suas experiências para a discussão do grupo piloto a partir de uma construção
colaborativa e o compartilhamento de ideias.
TABELA 6 - RELAÇÃO DOS HOSPITAIS PARTICIPANTES DO PROJETO.

UF

MUNICÍPIO

HOSPITAL

GRUPO

BA

Salvador

Hospital Tereza de Lisieux

Piloto Privado

CE

Fortaleza

Hospital Regional Unimed Fortaleza

Piloto Privado

ES

Serra

Vitória Apart Hospital

Piloto Privado

ES

Vitória

Hospital Dia e Maternidade Unimed Vitória

Piloto Privado

MG

Belo Horizonte

Hospital Mater Dei

Piloto Privado

MG

Pouso Alegre

Hospital e Maternidade Santa Paula

Piloto Privado

MT

Cuiabá

Fêmina Hospital Infantil e Maternidade

Piloto Privado

PA

Belém

Maternidade do Povo

Piloto Privado

PR

Curitiba

Hospital da Mulher e Mat. N.S. de Fátima

Piloto Privado

RJ

Niterói

Complexo Hospitalar Niterói

Piloto Privado

RJ

Rio de Janeiro

Casa de Saúde São José

Piloto Privado

RJ

Rio de Janeiro

Hospital Pasteur

Piloto Privado

RS

Porto Alegre

Hospital Moinhos de Vento

Piloto Privado

SC

Joinville

Centro Hospitalar Unimed

Piloto Privado

SP

Limeira

Hospital Unimed Limeira

Piloto Privado

SP

Ribeirão Preto

Maternidade Sinhá Junqueira

Piloto Privado

SP

Santos

Hospital São Lucas

Piloto Privado

SP

São Paulo

Hospital da Luz (Azevedo Macedo)

Piloto Privado

SP

São Paulo

Hospital Israelita Albert Einstein

Piloto Privado

SP

São Paulo

Hospital Nipo Brasileiro

Piloto Privado

SP

São Paulo

Hospital Rede D’Or São Luiz

Piloto Privado

SP

São Paulo

Hospital Sepaco

Piloto Privado

CE

Fortaleza

Hospital Cura Dars

Piloto SUS

CE

Fortaleza

Hospital da Mulher de Fortaleza

Piloto SUS

MG

Uberlândia

Hospital de Clínicas de Uberlândia

Piloto SUS

PE

Recife

Hospital Agamenon Magalhães

Piloto SUS

BA

Itabuna

Hospital Manoel Novaes

Seguidor
continua...
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continua...

UF

MUNICÍPIO

HOSPITAL

MG

Ipatinga

Hospital Márcio Cunha

Seguidor

PR

Londrina

Hospital Evangélico de Londrina

Seguidor

SC

Florianópolis

Clínica Santa Helena

Seguidor

SP

Bebedouro

Hospital Samaritano - Unimed Bebedouro

Seguidor

SP

Tupã

Hospital São Francisco de Assis de Tupã

Seguidor

SP

Americana

Unimed Americana

Colaborador

SP

Itapetininga

Unimed Itapetininga

Colaborador

SP

Jaboticabal

Unimed Jaboticabal

Colaborador

Fonte: ANS, 2016.
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5. OPERADORAS APOIADORAS
Um dos principais desafios de planejadores e gestores do sistema de saúde é o desenvolvimento de mecanismos
indutores da qualidade dos serviços de saúde e redesenho do modelo assistencial. Desse modo, no âmbito do
Projeto Parto Adequado, além do envolvimento dos prestadores de serviços, o projeto propõe ainda a participação
das operadoras de planos privados de assistência à saúde. Com o desenvolvimento do projeto, identificou-se a
importância do envolvimento das operadoras de planos de saúde, para avançar no que diz respeito à viabilidade
de implementação das mudanças assistenciais nos hospitais e maternidades, bem como de sua perenidade e
sustentabilidade após a Fase 1 do projeto. Assim, criou-se o conceito de “Operadora Apoiadora”.
A operadora de planos de saúde pode participar do Projeto Parto Adequado, ao indicar hospitais ou
maternidades de sua rede que prestem assistência ao parto e nascimento, ou dando suporte à implementação
das mudanças propostas no projeto, acompanhando as medidas adotadas e disseminando informações entre
suas beneficiárias. O papel da operadora pode se estender até o aporte financeiro para proporcionar as
mudanças em instalações físicas e na equipe de profissionais, bem como na negociação para a rediscussão
dos modelos de remuneração adotados.
A adesão ao projeto como operadora apoiadora foi voluntária e envolveu a formalização de termos de acordo
institucional com a ANS no qual a operadora assume compromissos. Dentre estes, a cooperação técnicocientífica no desenvolvimento de modelo de financiamento da prestação de serviços obstétricos na saúde
suplementar e a implementação de projetos pilotos, definidos como a aplicação prática no desenvolvimento de
ações de teste de modelos de remuneração de modo a favorecer a melhoria da qualidade de serviços de saúde
obstétrica e de segurança do paciente.
Para impulsionar a participação das operadoras no Projeto Parto Adequado, a ANS solicitou aos hospitais piloto
e seguidores a indicação das operadoras com maior representatividade para seu público de beneficiárias. Essas
operadoras foram convidadas e participaram de reunião com a ANS em 05 de maio de 2014, tendo como objetivo
apresentar o projeto e discutir formas de participação das operadoras. Nesta ocasião uma minuta de Termo de
Compromisso foi apresentada e discutida.
Além da participação em sessões de aprendizagem presencial, foram realizadas reuniões presenciais com
representantes dessas operadoras, em agosto de 2015 e maio de 2016. Esses encontros buscaram promover
o engajamento das instituições e estimular a troca de experiências e a articulação com hospitais, seja por
intermédio da divulgação de informações e orientações às beneficiárias e familiares, de testes de novos modelos
de remuneração em parceria com hospitais integrantes das redes assistenciais das operadoras (participantes
ou não do Projeto), de financiamento de recursos para a remuneração de equipes plantonistas, de aquisição de
equipamentos ou de adequação de instalações dos hospitais.
A reunião realizada em maio de 2016, no Rio de Janeiro, constituiu parte do esforço de levantamento de
informações que permitissem verificar a efetividade das ações de apoio por parte das operadoras e foi
precedida por levantamento por e-mail, questionário online e telefone. O balanço resultante permitiu reavaliar
a lista de Operadoras Apoiadoras, mantendo aquelas que puderam apresentar documentos comprobatórios da
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efetividade do apoio. Dentre as ações comprovadas, destacaram-se como estratégias a remuneração de equipes
plantonistas pelas operadoras e a repactuação da forma de remuneração aos hospitais, envolvendo reajuste
do pacote de serviços, pagamento por performance e, em menor número de ocorrências, compartilhamento de
economias geradas.

TABELA 7 - RELAÇÃO DAS OPERADORAS APOIADORAS

OPERADORA
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
BRADESCO SAÚDE S/A
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS ESTADUAIS
FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
UNIMED - BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
UNIMED DE FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.
UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
UNIMED DE RIBEIRAO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
UNIMED DE SANTOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
VALE S/A
Fonte: ANS, 2016.
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6. RESULTADOS
Dentre os indicadores acompanhados no âmbito do Projeto Parto Adequado, a taxa média de partos vaginais
foi estabelecida com um dos principais, considerando a peculiar realidade da saúde suplementar brasileira e a
existência de evidências relacionadas aos riscos decorrentes da realização de cesarianas desnecessárias.
No início do Projeto Parto Adequado, em abril de 2015, a taxa de partos vaginais no conjunto de Hospitais
participantes era de cerca de 20%. No decorrer da Fase 1 do Projeto, programada para ser realizada no decorrer
de 18 meses (abril/2015 a outubro/2016) foi possível observar a tendência de ampliação da proporção de
partos vaginais e correspondente queda na média de cesáreas no conjunto de hospitais que fazem parte do
Projeto Parto Adequado. Em agosto de 2016, os estabelecimentos atingiram o índice médio de 37,5%
de partos normais ante 62,5% de partos cirúrgicos entre a população-alvo da iniciativa. Isso representa um
aumento de 17,7 pontos percentuais quando comparado ao índice de partos normais realizados antes do projeto.

GRÁFICO 2 - PARTOS VAGINAIS NA POPULAÇÃO PILOTO DOS HOSPITAIS PARTICIPANTES DO PROJETO PARTO ADEQUADO
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Fonte: IHI – extranet, 2016.
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No que se refere à taxa de partos vaginais, a meta global do projeto foi de se alcançar a taxa de 40% de partos
vaginais ao final da Fase 1 do Projeto entre a população piloto dos hospitais participantes. Os dados disponíveis
na oportunidade de finalização da elaboração da presente publicação eram de agosto de 2016, portanto, dois
meses antes da finalização da Fase 1 do projeto, programada para ser concluída em outubro de 2016. Tratase de uma meta audaciosa que, ainda que não seja efetivamente superada ao final do projeto, não invalida o
resultado expressivo e a constatação de que, indubitavelmente, a implementação das mudanças foi capaz de
alterar o panorama da atenção ao parto e nascimento nos hospitais participantes. Os resultados individuais de
agosto de 2016 revelaram que quase 90% dos hospitais conseguiram aumentar o percentual de partos vaginais
e mais da metade deles atingiram ou superaram o índice de 40% de partos normais cinco meses antes do
término da fase piloto.
Além do aumento da proporção de partos normais, o acompanhamento feito pela ANS e pelos demais parceiros
tem mostrado melhorias significativas em relação à taxa de internação em UTI neonatal: 12 hospitais reduziram
esse indicador de 63 internações por mil nascidos vivos para cerca de 48 por mil nascidos vivos entre abril de
2014 e maio de 2016 (média entre os estabelecimentos). Esse é um dos indicadores importantes para mensurar
a efetividade do projeto e as melhorias proporcionadas para a saúde das mães e bebês.

GRÁFICO 3 - REDUÇÃO DE ADMISSÕES EM UTI NEONATAL EM 25% EM 12 HOSPITAIS
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Fonte: IHI – extranet, 2016.
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7. CAMPANHAS EDUCATIVAS
O Projeto Parto Adequado realiza ações educativas e informativas para gestantes e sociedade.
A Campanha de Comunicação #NãoaoPartoAgendado foi veiculada entre 21/12/2015 e 08/02/2016 e buscou
reforçar a preocupação quanto à realização de cesáreas desnecessárias, sensibilizando gestantes e profissionais
de saúde para evitarem o parto agendado, cuja ocorrência tende a ser maior em datas próximas a feriados e
férias, levando à prematuridade dos bebês. A mensagem-chave da campanha foi: Respeite o tempo do seu bebê.
Para o nascimento, não há feriado: evite o parto agendado, escolha o #partoadequado.
Através das mídias sociais, foram divulgadas, regularmente, informações sobre vantagens e mitos
relacionados ao parto normal, com destaque para a importância de práticas baseadas em evidências
científicas. A iniciativa também visou estimular o engajamento das equipes de saúde atuantes
nos hospitais participantes do projeto Parto Adequado e demonstrar e difundir as mudanças na
assistência prestada por essas instituições. A seguir, destacamos exemplo de peças criativas.
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O mapeamento de grupos de mulheres nas redes sociais, multiplicadores voluntários da campanha, além do
apoio do Ministério da Saúde e de formadores de opinião potencializaram a ação. Como exemplo, comentário da
apresentadora Bela Gil, em seu perfil no instagram:

Em síntese, destaque para os resultados do Facebook, que registrou número de visualizações 490 maior que a
média habitualmente observada pela Agência, além do incremento de acessos à notícia no site da ANS.
Já no Dia Internacional da Mulher, 08 de março de 2016, a mensagem enfatizou o protagonismo feminino e
a importância da informação para subsidiar escolhas adequadas relacionadas ao parto. Os esclarecimentos
prestados no texto da campanha posicionam a busca de conhecimento em torno dos riscos que envolvem a
realização de uma cesárea desnecessária e as vantagens oferecidas pelo parto normal como um direito da
mulher e de seus familiares, podendo ser determinantes na decisão sobre o nascimento e para a saúde da
mamãe e do bebê. O texto esclareceu que o Projeto Parto Adequado tem trabalhado para melhorar a atenção
obstétrica e neonatal prestada no país e parte importante do projeto refere-se ao acesso à informação,
exemplificando como ações em andamento neste sentido cursos de gestantes, implantação de serviços de apoio
e informação e campanhas educativas.
Ressaltou-se ainda que hospitais e operadoras do Projeto atuam no cumprimento estrito dos direitos de acesso
à informação previstos nas normas da ANS, destacando o cartão da gestante, o partograma, o acesso aos
percentuais de partos normais e cesáreas realizadas por estabelecimento de saúde e por profissional de saúde,
a entrevista para assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido obrigatório para cirurgias cesáreas e
o fornecimento da nota de orientação à gestante como instrumentos importantes e obrigatórios.
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Em julho de 2016, a ANS encaminhou aos hospitais participantes do Projeto Parto Adequado orientações sobre
a Política de Agendamento de Cesarianas Eletivas. Além disso, publicou em seu site esclarecimentos acerca do
fato de que uma gestação normal pode durar até 42 semanas e que o ideal é que a mulher entre em trabalho
de parto. O material elaborado abordou aspectos relacionados à regulação do processo de agendamento
cesáreas eletivas. Com isso, busca-se capacitar o hospital para fazer cumprir o combinado com famílias e
profissionais de saúde de apenas agendar cesarianas que possuem indicação médica reconhecida e que foram
revistas e consideradas necessárias. Além disso, reforçou aos hospitais a necessidade de estimular a educação e
a conscientização das gestantes e da comunidade de modo a reduzir demanda por cesáreas eletivas e incentivar
o parto normal.

38

PROJETO PARTO ADEQUADO - FASE 1

Tempo Precioso

PARTO
ADEQUADO

Os bebês que nascem a partir da 39ª semana de gestação (gravidez a
termo) são mais saudáveis e têm menos chances de precisarem de
UTI após o nascimento. A menos que exista algum risco médico,
deixar que a gravidez se desenvolva por completo e aguardar o início
do trabalho de parto são medidas que, naturalmente, dão ao bebê
melhores chances para que ele nasça e cresça com mais saúde.

Saiba o que acontece com o desenvolvimento do bebê
em três períodos distintos da gestação – pré-termo,
termo precoce e termo completo:
Pré-termo (36 semanas de gestação ou menos)
O cérebro se desenvolve com a máxima rapidez
da 35ª até a 39ª semana, crescendo um
terço a mais
Os pulmões estão amadurecendo para
que o bebê respire fora do útero

Termo precoce (37-38 semanas de gestação)
Os órgãos vitais estão completando
desenvolvimentos cruciais
O bebê está desenvolvendo as habilidades
para sugar e engolir
Os olhos e ouvidos estão completando
o desenvolvimento para a vida fora do útero

Termo completo (39-40 semanas de gestação)
Está mais preparado para a vida fora do útero
Ganhou peso suﬁciente para manter a temperatura
depois do nascimento, evitando incubadora

123

abc

Terá mais chances de atingir melhores notas na
escola, especialmente para leitura e matemática
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8. DIVULGAÇÃO DO PROJETO
O tema de redução de partos cesárea é de interesse global, sendo importante a divulgação do método e iniciativas do Projeto
Parto Adequado no meio médico, de enfermagem e de gestão hospitalar. A equipe do projeto foi procurada por diversos
jornalistas com interesse no assunto. Abaixo, o exemplo de uma das entrevista, concedida ao The Economist.

Caesar’s legions - The global rise of Caesarean sections is
being driven not by medical necessity but by growing wealth
— and perverse financial incentives for doctors
Aug 15th 2015 | NEW YORK AND SÃO PAULO

A YEAR ago a hospital in São Paulo announced that its maternity ward would henceforth only admit clients
from 10am to 4pm, Monday to Friday. The message was clear: births by appointment only—that is, by
Caesarean section. For Arthur Chioro, Brazil’s health minister, it was equally unequivocal: the country’s
attitude to birth “has become absurd”.
In 2009 Brazil became the ﬁrst country where less than half of babies were born as nature intended. At the
last count, in 2013, fully 57% of births were by Caesarean section, in which the baby is delivered through
an incision in the abdomen and uterus—almost double the proportion two decades ago. In Brazil’s private
health-care system, Caesareans now account for nearly nine in ten births. Brazilian mothers say, only half
jokingly, that their obstetricians would not know how to pull out a baby without cutting them open.
Some private hospitals are trying to spare the scalpel, too. Last December the Albert Einstein Hospital in São
Paulo, Brazil’s swankiest, teamed up with the Institute for Healthcare Improvement, a research outﬁt, and
the National Supplementary Health Agency, which regulates the sector, in a pilot project to help 28 hospitals
brush up on natural-birth techniques. They want to tweak incentives for doctors and midwives so that
Caesareans become less appealing. Last month the agency decreed that hospitals’ and individual physicians’
Caesarean rates must be given to patients who request them.
At 68%, the Einstein’s rate remains too high, concedes Rita Sanchez, an obstetrician at the hospital who
co-ordinates the project. But three ﬂoors above the sterile Caesarean ward, state-of-the-art natural-delivery
rooms—complete with a jacuzzi (for natural pain relief), a big rubber ball (to loosen the hips) and surgical
lamps mounted inconspicuously in the ceiling (to avoid that operating-theatre vibe)—are increasingly soughtafter, Dr Sanchez reports.
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Foram realizadas, ainda, apresentações em Congressos Nacionais e Internacionais, no intuito de compartilhar com
profissionais e gestores de outros países a metodologia utilizada na intervenção e discutir o progresso do projeto.

Providing Safe and Appropriate Mode of Delivery:
Decreasing Unnecessary Cesarean Sections

Lounge Parto Adequado
Estratégias para Redução da Taxa de Cesáreas
CEO DAY

Tackling Brazil’s C-Section Problem:
Overcoming Myths and Barriers Using National QI Scale-Up
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9. PESQUISA FIOCRUZ – NASCER SAUDÁVEL
ESTUDO PROSPECTIVO DE AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE
MELHORIAS NA ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO EM HOSPITAIS
PRIVADOS DO BRASIL
Dada a complexidade da intervenção da política pública em andamento operacionalizada pelo Acordo de
Cooperação Técnica firmado por ANS, IHI e Hospital Israelita Albert Einstein com o apoio do Ministério da Saúde,
entendeu-se fundamental realizar uma avaliação externa das medidas implementadas nos hospitais selecionados
no âmbito do Projeto Parto Adequado.
E a possibilidade de avaliação externa ganha concretude a partir da Chamada MCTI/CNPq/MS/SCTIE/Decit/
Fundação Bill e Melinda Gates N º 47/2014, GRANDES DESAFIOS BRASIL: Desenvolvimento Saudável Para Todas
as Crianças (Grand Challenges Brazil: All Children Thriving).
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
o Departamento de Ciência e Tecnologia/Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos/Ministério
da Saúde e a Fundação Bill & Melinda Gates formaram uma aliança estratégica em torno de prioridades
comuns, incluindo vacinas, pesquisas inovadoras em saúde materno infantil e controle de doenças infecciosas.
Como parte dessa aliança, esses parceiros lançaram em conjunto o Programa Grandes Desafios Brasil (Grand
Challenges Brazil) com o objetivo de dar apoio à pesquisa e à inovação na área de saúde. A primeira iniciativa
foi o Grandes Desafios Brasil: Prevenção e Manejo de Nascimentos Prematuros, que financiou o projeto de 12
pesquisadores de todo o Brasil.
Foi anunciado o segundo programa de financiamento dessa iniciativa: Grandes Desafios Brasil: Desenvolvimento
Saudável Para Todas as Crianças. O programa foca em novas ferramentas para mensurar o desenvolvimento
infantil e em novas combinações de abordagens para promover o desenvolvimento infantil – de maneira que elas
não apenas sobrevivam, mas também tenham uma vida saudável e produtiva. O principal objetivo deste desafio
é determinar quais pacotes de intervenções devem ser direcionados a que grupos específicos de indivíduos e em
qual momento de suas vidas para reduzir a incidência de parto prematuro, deficiências de crescimento e danos
ao desenvolvimento cognitivo.
Nesse contexto, a equipe da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - ENSP/FIOCRUZ que foi
responsável pela Pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela professora Maria do Carmo Leal e com a
participação de pesquisadores da ANS e das outras instituições parceiras, inscreve o Projeto Nascer Saudável,
que tem o objetivo de “Avaliar a implementação de intervenções em hospitais pilotos no âmbito do Acordo
de Cooperação entre MS, ANS, IHI e Einstein”. O projeto foi selecionado e possibilitará avaliar a eficácia de
intervenções com potencial para redução cesariana e de outros desfechos secundários como a prematuridade
visando a promoção do nascimento saudável, condição primordial para favorecer o desenvolvimento de uma
população com vida plena e produtiva.
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