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O que é o Projeto Parto Adequado? 

O Projeto Parto Adequado1 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, em implementação em 
hospitais privados e públicos, com vistas à melhoria da atenção ao parto e nascimento.  

O objetivo do projeto é, em conjunto com os hospitais participantes, elaborar, 
testar, avaliar e disseminar modelos de atenção a parto e nascimento que favoreçam 
qualidade dos serviços, valorizem o parto normal e contribuam para a redução dos riscos 
decorrentes de cesarianas desnecessárias. Com isso, busca-se melhorar a segurança do 
paciente e a experiência do cuidado para mães e bebês. 

 

Contexto e justificativa 

No campo da atenção ao parto e nascimento, o Brasil apresenta um panorama com 
problemas sistêmicos e crônicos, constituindo uma realidade única no mundo. 
Conforme evidências científicas, em lugar de fatores clínicos, as causas determinantes 
das elevadas taxas de cesarianas2 registradas no país englobam uma série de fatores que 
vão desde a forma de organização e financiamento dos sistemas de saúde associada à 
preponderância de uma cultura médica intervencionista3, até aspectos 
socioeconômicos, preocupações ético-legais e características psicológicas e culturais das 
pacientes4. No ano de 2012, a taxa de cesarianas alcançou 55% no Brasil, sendo 84% dos 

partos realizados por intermédio de planos de saúde e 40% dos partos na rede pública.  

O excesso de cesarianas configura-se como um problema de saúde pública, em 
curto prazo associado ao aumento da morbimortalidade materna e neonatal5 e com 
possível impacto, em longo prazo, no desenvolvimento de doenças crônicas.  

 

Metodologia 

A hipótese do Projeto Parto Adequado está 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) 

                                                           
1 Para a ANS, o parto adequado é composto por um conjunto de serviços de atenção ao parto e nascimento ofertados segundo modelos 

assistenciais elaborados com base em evidências científicas e cujo princípio primordial é a promoção da qualidade e segurança no 
cuidado à mulher e ao bebê; pressupõe como diretrizes a valorização do parto normal e a redução das cesarianas sem indicação 
clínica na saúde suplementar. 

2 KHUNPRADIT, S. et al. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Cochrane Database Syst Rev, 
15;(6):CD005528, 2011. 
3 SAKAE TM, FREITAS PF, D´ORSI E. Factors associated with cesarean section rates in a university hospital. Rev Saúde 
Pública,43(3): 472-480, 2009. 
4 FAISAL-CURY A, MENEZES PR. Fatores associados a preferências por cesarianas. Rev Saúde Pública; 40(2):226-232, 2006. 
5 CLARK SL; MILLER JD; BELFORT MA; et al. Neonatal and maternal outcomes associated with elective term delivery. Am J 
Ostet Gynecol;200:156, 2009. 
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contribuirão para promoção de boas práticas e redução de cesarianas e intervenções 
obstétricas desnecessárias.  

A partir da implementação de projetos pilotos, espera-se que as instituições 
participantes adotem boas práticas com vistas à melhoria da qualidade na produção de 
saúde e segurança do paciente, com base em evidências científicas, na prestação de 
serviços de saúde no setor suplementar. 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 implementação6. 

Em síntese, a abordagem da ciência da melhoria principia pela proposição de um 
objetivo por cada hospital participante. O conjunto dos objetivos dos participantes 
constitui o objetivo do projeto.  

Para viabilizar os objetivos estipulados, o diagrama direcionador é a teoria que 
orienta as ações do Projeto Parto Adequado. Conheça a seguir. 

                                                           
6 Langley GJ, Moen RD, Nolan KM, Norman Cl, Provost LP. Modelo de Melhoria. Campinas: Ed. Mercado das Letras, 2011. 
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 Três modelos de assistência foram destacados e serão testados e customizados ao longo do projeto: 

• 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; 

• Trata-se de um conjunto de mudanças profundas na lógica de organização dos prestadores de serviços de saúde.  

As ações programadas para testar e avaliar esses modelos assistenciais são organizadas em diagramas dos direcionadores primários, 

secundários, terciários etc. que incluem descrição da ação, responsável e prazo para conclusão. 

Conheça a seguir as estratégias relacionadas aos direcionadores primários do projeto que estão sendo implementadas pelos hospitais. 
Com base nessas estratégias, as Operadoras Apoiadoras poderão melhor identificar áreas específicas nas quais poderão oferecer suporte aos 
hospitais.   
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Conceito de Mudança Descrição

Curso IHI Open School

SAP IHI

Dois projetos de Melhoria ano

Rondas com a linha de frente

Criação do quadro de aprendizagem organizacional

Construir na organização a valorização qualidade e segurança do cuidado

Apresentação dos resultados dos indicadores em reuniões frequentes com 

conselho e liderança do hospital

Apresentação mensal dos resultados do Projeto nas reuniões de liderança 

senior, média gerencia, comite de qualidade

Inserir Indicadores do Projeto no Dashboard de Metas da Organização

Reunião mensal da liderança senior 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 TP

Reuniões clínicas para discutir evidencias cientficas relacionadas ao 

nascimento

Criação de Comissão Perinatal aberta ao público

Depoimento gestantes com líderes e corpo clínico

Criar canais proativos para receber sugestões das familias para melhorar a 

qualidade e segurança

Criação da Comissão De Melhoria Continua com a participação da 

comunidade

Pagamento pelo Plantão

Plantão + Remuneração variável

Plantão + Bônus anual

% reduzida de cesáreas e sem EAG - pontos EMC

Ambiente trabalho adequado

Recursos Humanos de acordo com movimento hospital

Pagamento baseado em valor

Pagamento por qualidade baseado em uma série de indicadores

Pagadores promovem treinamentos

Programa  de Incentivos

Novo contrato entre 

operadoras e prestadores 

criando incentivos para a 

qualidade e segurança do 

cuidado

Direcionador Primário

Lideranças, médicos líderes na 

sua prática, linha de frente 

com as habilidades em 

melhoria contínua

Educar líderes sêniores, 

prestadores, comunidade e 

gestantes sobre o benefício do 

parto adequado

Formar uma coalisão entre os maiores atores alinhados principalmente em torno da                                                

segurança da mãe e bebe

Modelo de incetivos aos 

profissionais de saúde mais 

adequado ao PV - 

Humanização do Cuidador

Ativar comunidade  - 

Humanização no Atendimento
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Conceito de Mudança Descrição

Introduzir o plano de parto para todas as gestantes

TCLE contempla informações de plano de parto, acessível no site do Hospital

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 experiencias

Site do Hospital "Espaço Gestante" informações sobre processo de 

internação, trabalho de parto, vídeos, depoimentos

Campanhas rádio, tv, jornal

Sites comunicação entre gestantes

Rodas de conversa: O Natural é parto normal

Visita guiada à maternidade

Política de visitação co-definida pela familia e hospital

Videos de sensibilização

Criar um sistema de coleta de feedback gestantes para co-design do sistema 

de cuidado

Política de Visitação no Puerpério - Home Care

Redesenho do modelo baseado na Experiencia (NHS) - Questionário 

emocional

Cirar canais proativos de ouvir gestantes e familias

Reuniões de debrifing com mães e familias

Ouvir  Gestantes e Famílias

Empoderar as gestantes e famílias para escolher o cuidado mais adequado garantindo a prontidão 

para o Trabalho de Parto

Campanhas Populacionais

Os aspectos intangíveis de ser mãe 

– encantar a nossas gestantes e 

famílias

Compartilhar as Decisões sobre o 

Processo do Nascimento
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Conceito de Mudança Descrição

Padronização de exames prenatal de acordo com evidências

1o. TRI - Exames Maternos, Exames Fetais,  planejar e agendar rotina de consultas até o 

final 2o TRI -  Avaliação Fisioterapia (Fortalecimento perineal), Curso Gestantes ( TP, opçoes 

alívio da dor, mecanismo expulsão do bebê - Sims, Cócoras, Gaskin ), discutir Plano de 

Parto, Conhecer Hospital.3o. TRI - Fisioterapira ( Alongamento), fluxo dia do TP, Amamentação, Cuidados RN

Cartão Pré-Natal padronizado

Prenatal coletivo com  equipe multiprofissional ( Consultas com enfermeiras obstetrizes, 

fisioterapeutas e doulas, médico titular e auxiliares)Consulta prenatal com equipe do hospital a partir da 34 semana

Adotar estratégias para a efetiva aderência a protocolos

Criação de  Centro de Parto Normal com salas PP (área nova / CME  / salas de parto CO / 

aptos  ou enfermarias)Prepartos e salas de parto do CO são transformados em sala PP - Cesáreas realizadas no 

CCIntroduzir a prática da utilização de banquinho, cavalinho, bola, banheira, chuveiro

Ambientação para redução de ruidos e iluminação adequada

Adaptação para acomodar acompanhantes

Debriefings  e  Disclosures Medicos e Familiares

Gerenciar confitos - Linguagem apropriada

Melhorar a comunicação entre membros da equipe e familiares - SBAR - repetir de volta

Treinamento Técnico  CSR  HIAE 

Reunioes clinicas multiprofissionals periódicas - discussão diretrizes + escutar corpo clínico

Criar o Protocolo de Parto assistido por enfermagem exclusivamente (como identificar necessidade 

de chamar o obstetra)

Implementar Partograma

Equipe deve se  sentir  envolvida na construção de novo modelo

Enferm Obstetra  Plantão  +  Obstetras Plantonistas

Médico do corpo clínico + apoio do médico plantonista + enferm obstetra plantão

Grupo de Médicos Associados + Enferm Obstetra Grupo

Utilização do plano de parto pela equipe multiprofissional

Protocolo de medidas não farmacológicas para alívio da dor equipe de enfermagem

Analgesia quando solicitado seguindo  rígidos processos de qualidade

Protocolos de uso de ocitocina

Protocolos de realização de epsiotomia

Boas práticas com o RN saudável

Protocolo de Indicação de cesarianas baseada em evidências

Parto Eletivo PC ou Indução  - apenas > 39 semanas e Bishop > 6

Padronização prescrição baseada em Robson

Protocolos e padronização da 

atenção  pré-natal

Nova organização do cuidado que acomode o tempo maior necessário ao parto vaginal fisiológico

Modelos de assistência                                                      

                                      Parto 

assistido por Equipe 

Multidisciplinar

Protocolos e padronização do 

TP ,  P  e PP

Investir recursos para 

conquistar ambiente saudável 

de trabalho

Time de profissionais bem 

treinados para assistir ao parto 

com segurança  (qualidade e 

segurança do binômio mãe-

bebe)

Reforma do espaço físico para 

acomodar o parto vaginal 

fisiológico e seguindo boas 

práticas
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Conceito de Mudança
 Descrição

 Lista de indicadores e resultado

 Relatório de performance individual e coletivo

 Processo de ações corretivas das não conformidades 

publicadas nos relatório Debriefing com equipe assistencial - casos de Eventos 

adversos

Coleta dos indicadores do PPA 

 Coleta de Dados - Treinamento e Engajamento de Enf 

Obstetrizes - 1 por plantão

 Coleta de Dados - Treinamento e Engajamento de 

 Opção de Coleta - Planilhas/ tablets - deve haver acesso 

em todos os plantões

Direcionador Primário
Sistema de informação que permita o aprendizado contínuo

Estabelecer indicadores de qualidade e 

segurança do cuidado e tornar as 

informações públicas

Criar a capacidade na organização em 

coletar e publicar de forma confiável os 

resultados

Rotina de feedback aos prestadores do 

cuidado

 Política de publicação do indicadores
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As estratégias de ação envolvem adequação de recursos humanos para a 

incorporação de equipe multiprofissional nos hospitais e maternidades, capacitação 

profissional para ampliar a segurança na realização do parto normal e revisão das 

práticas relacionadas ao atendimento das gestantes e bebês, desde o pré-natal até o 

pós-parto. Além disso, estão previstas ações complementares como adequações na 

ambiência da maternidade, estímulo à participação de acompanhantes, visitas guiadas 

à maternidade durante o pré-natal, cursos de gestantes e avaliação da experiência do 

cuidado no pós-parto pelas mulheres, com feedback à equipe para melhorar o cuidado. 

Essas medidas poderão ser feitas em todos os atendimentos ou em uma parcela da 

população assistida pelos hospitais.  

A implementação se dá em ciclos PDSA (correspondente a plan-do-study-act, ou 
planejar-executar-avaliar-fazer).  

 

Ações implementadas em evolução gradativa em Ciclos de PDSA: plan-do-study-act ou planejar-

executar-avaliar-fazer. 

 

A equipe de projeto nomeada por cada hospital participa de sessões de 
aprendizagem virtuais e presenciais, onde as experiências são discutidas e as boas 
práticas identificadas são disseminadas. Temas como: engajamento do corpo clínico; 
formas de participação das operadoras com rede própria e com rede conveniada; 
definição clara dos papéis dos profissionais componentes da equipe; satisfação da 
paciente; custo de implementação; protocolos de atendimento incluindo cesárea a 
pedido; formas de divulgação dos participantes; e influência do vínculo com o médico 
pré-natalista são debatidos com os participantes. 

 Uma abordagem em fases, com avaliações a partir de indicadores ao longo e ao 
final do processo, promovem 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 por 1000 nascidos vivos; 

• Custo per capta de internação em UTI Neo Natal; 

• Custo UTI Neonatal por Nascido Vivo; 
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• Escore Ponderado de Eventos Adversos; 

• Indíce de Satisfação com o Parto; 

• Índice de Severidade; 

• Percentual de partos vaginais do hospital; 

• Percentual de partos vaginais na população piloto; 

• Escore do Andamento do Projeto; 

• Taxa de eventos adversos por mil nascimentos. 

Os resultados serão desenvolvidos e aprimorados ao longo de 18 meses, permitindo 
o aperfeiçoamento das estratégias antes de serem adotadas em larga escala.  

A primeira sessão de aprendizagem com os hospitais piloto aconteceu em 
26/05/2015 e foi seguida por um período de ação, no qual os hospitais colocaram em 
prática as estratégias definidas na reunião. Os primeiros resultados do projeto podem 
ser observados no gráfico abaixo: 

 

 

 

Participantes do projeto 

Participam do Projeto hospitais e maternidades públicos e privados distribuídos por 

todo o país.  

O grupo piloto é composto por hospitais privados e integrantes da rede própria ou 

credenciada de planos de saúde, e hospitais componentes da rede SUS, além do Hospital 

Israelita Albert Einstein. A candidatura dessas instituições foi formalizada por meio de 
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inscrição em meio eletrônico, amplamente divulgada ao público no site da ANS e na 

imprensa, com assinatura de um termo de candidatura. A seleção dos hospitais piloto 

obedeceu a critérios técnicos, considerando volume de partos, taxa de cesarianas, 

localização geográfica, vínculo com o SUS e cobertura da população do município por 

planos de saúde.  

A ANS recebeu um número de candidaturas de hospitais maior do que o número de 

vagas inicialmente disponíveis. Assim, considerando o interesse dessas instituições em 

realizar mudanças no modelo de atenção ao parto, criou o grupo de hospitais 

seguidores.  

Entre todos os participantes, o foco é a construção colaborativa e o 

compartilhamento de ideias. Nesse aprendizado, ganha especial relevância a 

contribuição dos hospitais colaboradores, instituições especialmente convidadas para 

relatar experiências já implantadas, onde o percentual de partos normais mais do que 

dobrou, as admissões em UTI neonatal caíram e houve melhoria da remuneração dos 

profissionais que contribuíram para aumentar a eficiência dos serviços.  

Adicionalmente, operadoras de planos de saúde integram a iniciativa apoiando a 

participação dos hospitais e maternidades, dando suporte às mudanças necessárias, 

acompanhando as medidas adotadas, favorecendo o engajamento dos profissionais e 

estabelecimentos de saúde de sua rede de atendimento, informando suas beneficiárias 

ou adotando outras medidas que contribuam para o projeto.  

Em todos os casos, a adesão ao projeto é voluntária. 
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UF Município Instituição Grupo

1 BA Salvador Hospital Tereza de Lisieux Piloto

2 CE Fortaleza Hospital Regional Unimed Fortaleza Piloto

3 ES Serra Vitória Apart Hospital Piloto

4 ES Vitória Hospital Dia e Maternidade Unimed Vitória Piloto

5 MG Belo Horizonte Hospital Mater Dei Piloto

6 MG Pouso Alegre Hospital e Maternidade Santa Paula Piloto

7 MT Cuiabá Femina Hospital Infantil e Maternidade Piloto

8 PA Belém Maternidade do Povo Piloto

9 PR Curitiba Hospital da Mulher e Mat N.S.Fátima Piloto

10 RJ Campos dos Goytacazes Lilia Neves Piloto

11 RJ Duque de Caxias Hospital Daniel Lipp Piloto

12 RJ Niterói Complexo Hospitalar Niteroi Piloto

13 RJ Rio de Janeiro Casa de Saúde São José Piloto

14 RJ Rio de Janeiro Hospital Pasteur Piloto

15 RS Porto Alegre Hospital Moinhos de Vento Piloto

16 SC Joinville Centro Hospitalar Unimed Piloto

17 SP Limeira Unimed Limeira Piloto

18 SP Ribeirão Preto Maternidade Sinhá Junqueira Piloto

19 SP Santos Hospital São Lucas Piloto

20 SP São Paulo Hospital da Luz (Azevedo Macedo) Piloto

21 SP São Paulo Hospital Israelita Albert Einstein Piloto

22 SP São Paulo Hospital Nipo Brasileiro Piloto

23 SP São Paulo Hospital Rede D’Or São Luiz Piloto

24 SP São Paulo Hospital Santa Helena Piloto

25 SP São Paulo Hospital Sepaco Piloto

26 BA Itabuna Hospital Manoel Novaes Seguidor

27 MG Barbacena Santa Casa de Misericórdia de Barbacena Seguidor

28 MG Ipatinga Hospital Márcio Cunha Seguidor

29 MG Ponte Nova Hospital Nossa Senhora das Dores Seguidor

30 MT Cuiabá Hospital Jardim Cuiabá Seguidor

31 PE Caruaru Hospital Unimed Caruaru Seguidor

32 PR Londrina Hospital Evangélico de Londrina Seguidor

33 SC Florianópolis Clínica Santa Helena Seguidor

34 SP Bebedouro Hospital Samaritano - Unimed Bebedouro Seguidor

35 SP Guaratinguetá Hospital e Maternidade Frei Galvão Seguidor

36 SP Tupã Hospital São Francisco de Assis de Tupã Seguidor

37 CE Carnaubal Hospital Cura Dars Piloto-SUS

38 CE Fortaleza Hospital da Mulher de Fortaleza Piloto-SUS

39 MG Uberlândia Hospital de Clínicas de Uberlândia Piloto-SUS

40 PE Recife Hospital Agamenon Magalhães Piloto-SUS

41 SP Americana Unimed Americana Colaborador

42 SP Itapetininga Unimed Itapetininga Colaborador

43 SP Jaboticabal Unimed Jaboticabal Colaborador

HOSPITAIS PARTICIPANTES
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Responsabilidades 

Conheça as responsabilidades de cada uma das organizações partícipes na 

colaboração técnico-científica e operacional do projeto: 

ANS: Coordena e monitora a cooperação técnica e o projeto-piloto 

Reg. ANS Razão Social

1 326755 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA (AEBEL)

2 326305 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

3 416568 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPR

5 5711 BRADESCO SAÚDE S/A

6 316873 CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDA

7 418374 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E

8 359122 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES FAZEND

9 417505 CEMIG SAÚDE

10 343013 CLIMEPE TOTAL LTDA

11 323080 GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

12 403911 GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE

13 368253 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

14 309338 HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A

15 359017 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

16 582 PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A

17 342807 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA

18 6246 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

19 343889 UNIMED - BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA

20 342084 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDI

21 304701 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE

22 303976 UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉ

23 334561 UNIMED DE BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO

24 317144 UNIMED DE FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA

25 321273 UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALH

26 351202 UNIMED DE RIBEIRAO PRETO - COOPERATIVA DE

27 355721 UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICO

28 360449 UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS-COOPERATIVA DE

29 322831 UNIMED ITAJUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MED

30 301337 UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE

31 352501 UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA L

32 354031 UNIMED SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALH

33 345695 VALE S/A

Operadoras Apoiadoras
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Promove a articulação com representantes do setor 

Monitora e divulga os resultados  

Acompanha hospitais piloto, seguidores e operadoras apoiadoras  

 

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN: Colaborador técnico-científico e operacional 

Responsável pela logística de participação dos hospitais 

Treinamento dos participantes, atuando como laboratório de excelência  

Também está incluído como hospital piloto, testando as mudanças propostas 

 

IHI: Colaborador técnico-científico e metodológico 

Responsável pela transferência de conhecimento da ciência da melhoria aos 

hospitais 

Utilizará a ciência da melhoria no apoio à implantação das mudanças, mapeamento 

de processos, construção de indicadores, análise de dados e monitoramento 

Perguntas frequentes 

Quem participa do Projeto Parto Adequado? 

Além da ANS, do hospital israelita Albert Einstein e do Institute for Healthcare Improvement 
(IHI), com o apoio do Ministério da Saúde, outros hospitais que prestam serviços de atenção 
ao parto e nascimento na saúde suplementar podem participar do Projeto Parto Adequado, 
que construirá o novo modelo, visando à reorganização dos serviços e à adoção de boas 
práticas na assistência ao parto.  

Operadoras de planos de saúde participam apoiando e acompanhando hospitais e 
maternidades da rede própria, conveniada ou credenciada, dando suporte à implementação 
das mudanças, acompanhando as medidas adotadas e disseminando as informações sobre 
o projeto entre suas beneficiárias. 

Já as gestantes interessadas, podem buscar atendimento em um dos hospitais participantes 
do projeto, que a partir do segundo semestre de 2015 devem começar a oferecer assistência 
seguindo as mudanças propostas. Confira a lista de hospitais participantes e operadoras 
apoiadoras.  

 

Quais são as metas do Projeto Parto Adequado? Como serão acompanhados e 
avaliados os resultados obtidos nos hospitais parti cipantes? 
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As metas e propostas de mudanças no modelo de assistência ao parto e nascimento 
adotado pelo hospital ou maternidade foram acordadas entre cada um deles e as equipes 
do IHI, Einstein e ANS, logo nas primeiras reuniões de trabalho. A partir daí, foram 
estabelecidos compromissos individuais de cada hospital. Os resultados serão medidos 
comparando-se o próprio hospital antes e após as mudanças, de forma que diversas 
experiências possam ser observadas e contribuam na construção das melhores soluções 
viáveis para o contexto do setor de saúde no Brasil. 

 

Que hospitais e maternidades participam do Projeto Parto Adequado? 

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, o Projeto Parto Adequado começou a ser implementado em hospitais privados e 
maternidades públicas, na forma de projeto-piloto, para testar estratégias visando à melhoria 
da atenção ao parto. Há também maternidades que participam do projeto compartilhando 
suas experiências já iniciadas. Em qualquer caso, a participação é voluntária – o hospital 
pode pedir desligamento do projeto e também pode ser desvinculado, caso descumpra as 
obrigações combinadas. Confira a lista de hospitais participantes.  

 

O que é ser um hospital piloto no Projeto Parto Ade quado? 

O grupo piloto é composto por hospitais privados e integrantes da rede própria ou 
credenciada de planos de saúde, e hospitais componentes da rede SUS, além do Hospital 
Israelita Albert Einstein. 

A candidatura foi formalizada por meio de inscrição em meio eletrônico, amplamente 
divulgada ao público no site da ANS e na imprensa, com assinatura de um termo de 
candidatura. A seleção do hospital piloto obedeceu a critérios técnicos, considerando volume 
de partos, taxa de cesarianas, localização geográfica, vínculo com o SUS e cobertura da 
população do município por planos de saúde.  

 As atividades do grupo piloto incluem o envio periódico de dados padronizados, sessões de 
aprendizado com orientação do Institute for Healthcare Improvement (IHI), sessões de 
treinamento prático com orientação do Hospital Israelita Albert Einstein, e eventuais 
encontros com a ANS.  

 

O que é ser um hospital seguidor do Projeto Parto A dequado? 

A ANS recebeu um número de candidaturas maior do que o número de vagas inicialmente 
disponíveis para participação como Hospital Piloto. Assim, considerando o interesse desses 
hospitais em realizar mudanças no modelo de atenção ao parto, criou o grupo de Hospitais 
Seguidores. O grupo de hospitais seguidores foi composto inicialmente por  hospitais 
privados integrantes de rede própria ou credenciada de planos de saúde. A participação no 
projeto é voluntária – o hospital pode pedir desligamento do projeto e também pode ser 
desvinculado, caso descumpra as obrigações combinadas. 
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A candidatura foi formalizada por meio de inscrição em meio eletrônico, amplamente 
divulgada ao público no site da ANS e na imprensa, com assinatura de um termo de 
candidatura. A seleção do hospital seguidor obedeceu a critérios técnicos, considerando 
volume de partos, taxa de cesarianas, localização geográfica, vínculo com o SUS e 
cobertura da população do município por planos de saúde.    

Os resultados obtidos no grupo seguidor permitirão avaliar a viabilidade de adoção de novas 
práticas na assistência ao parto e nascimento em ambiente com menor controle que o do 
grupo piloto, subsidiando a regulamentação do tema para o setor suplementar.  

 

Estou grávida e quero fazer um parto normal. Como p osso ter acesso ao Projeto Parto 
Adequado? 

Os hospitais participantes do Projeto Parto Adequado estão revendo suas práticas e 
passando a adaptar seu modo de atuação para incentivar o parto normal. Confira a lista de 
hospitais em www.ans.gov.br, menu Prestadores / Projeto Parto Adequado e agende uma 
visita para conhecer a maternidade mais próxima de sua residência. Caso não haja um 
hospital participante na localidade onde você mora, saiba que, ao final do projeto, será 
editada uma publicação detalhando as estratégicas adotadas. Isso permitirá que outros 
hospitais interessados aproveitem e adotem essas práticas. 

 

 

Mais informações: 

http://www.ans.gov.br/prestadores/projeto-parto-adequado  

http://ihi.org.br 

http://www.einstein.br 


