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Apresentação

Entendendo como ação fundamental debater o problema das elevadas 
taxas de cesariana na saúde suplementar no Brasil, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) criou, em dezembro de 2008, a Comissão de Parto Normal 
para discussão de ações específicas para redução de cesarianas desneces-
sárias e incentivo ao parto normal. Desta comissão, fazem parte repre-
sentantes do CFM, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Para direcionar as ações desta comissão, foi elaborado um projeto de 
intervenção para a redução de cesarianas desnecessárias na Saúde Su-
plementar e para incentivo ao parto normal. Em 18 de junho de 2009, o 
Conselho Federal de Medicina aprovou, por unanimidade, este projeto de 
intervenção, o qual apresentamos nesta publicação.

Sabemos que uma intervenção em um assunto tão complexo e multifa-
torial demandará um conjunto de ações organizadas e visando mudanças 
em diversos aspectos, inclusive culturais e de organização dos serviços de 
saúde e da forma de organização do trabalho dos profissionais envolvidos 
com esse cuidado.

Precisamos iniciar o mais rapidamente possível essa discussão e fazer 
com que o envolvimento de todos os atores favoreça uma mudança no 
problema que se apresenta.

José Fernando Maia Vinagre
Coordenador da Comissão de Parto Normal do CFM



Introdução

A atenção obstétrica passou por importantes mudanças em todo o 
mundo ao longo das últimas décadas. Um marco de tais mudanças foi o 
lançamento pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1985, do do-
cumento denominado Tecnologias Apropriadas para o Parto e Nascimen-
to que apresentava tecnologias que deveriam ser adotadas na atenção à 
parturiente de acordo com a melhor evidência disponível. Este documento 
impulsionou a adoção de boas práticas, baseadas em evidências científi-
cas, para a condução do trabalho de parto e parto1.

Entretanto, no Brasil, o uso de intervenções na assistência ao parto per-
manece alto e, em grande parte, acontece de maneira inadequada. A ele-
vada proporção de cesarianas existente hoje no Brasil é reflexo deste uso 
acrítico de tecnologias. A taxa nacional de partos cesáreos está em torno 
de 40%; já no setor suplementar a proporção de cesarianas é em torno de 
80%. A face mais marcante do uso indevido de tecnologias em obstetrícia 
é que, a despeito dos recursos investidos nesta área, a mortalidade materna 
permanece alta no Brasil e a taxa de prematuridade tem se elevado nos 
últimos anos. Estes aspectos podem ter relação com o grande número de 
cesarianas agendadas antes do trabalho de parto, prática comum no setor 
suplementar. Em estudo realizado no estado do Paraná, no qual foram 
analisados os óbitos maternos entre os anos de 1996 e 2005, em pacientes 
oriundas do setor suplementar e do Sistema Único de Saúde (SUS), a Razão 
de Morte Materna entre mulheres atendidas no setor privado, saltou de 
22,5 por 100.000 em 1996 para 35,0 por 100.000 em 2005 .

“Melhorar a saúde das gestantes” e “Reduzir a Mortalidade Infantil” es-
tão entre os oito Objetivos do Milênio propostos em 2000 pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). O Brasil, assim como os demais Estados-Mem-
bros da Assembleia Geral da ONU, assumiu o compromisso de empreender 
esforço em prol do alcance de tais objetivos até o ano de 2015. Consoante 
com este compromisso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
vem desenvolvendo, desde 2004, ações sistemáticas com vistas a mobilizar 
os atores sociais do setor suplementar de saúde a implementar estratégias 
com o objetivo de melhorar a qualidade da atenção obstétrica e neonatal. 
Em paralelo, o Conselho Federal de Medicina (CFM), que sempre esteve 
engajado com ações de incentivo ao parto normal no Brasil, criou, em 
2008, a Comissão de Parto Normal, composta por conselheiros do CFM, 
representantes da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasgo), da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O principal desafio desta 
comissão é propor medidas capazes de melhorar a assistência obstétrica no 
setor suplementar de saúde. 



Justificativa

No mercado de planos de saúde no Brasil esta situação se configura 
ainda mais grave, pois, segundo pesquisa realizada em 20072, por pesqui-
sadores da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), financiada pela ANS, mais de 90% das cesarianas ocor-
rem sem que a mulher tenha entrado em trabalho de parto, aumentando a 
chance do feto ser retirado do útero ainda prematuro. A retirada cirúrgica 
de conceptos do útero, antes que tenham atingindo a completa maturidade 
fetal pode aumentar complicações, tais como problemas respiratórios agu-
dos e outras morbidades neonatais, quando comparados àqueles nascidos 
com 39 semanas ou mais, e, em consequência, levar a necessidade de in-
ternação em UTI neonatal3,4. Esta situação aumenta os custos hospitalares, 
interfere no início do aleitamento materno e na adequada adaptação do 
recém-nascido à vida extra-uterina e eleva o risco do desenvolvimento de 
outros problemas de saúde no recém-nato, ocasionados pela internação. 

Por tudo isso, há necessidade de ações coordenadas para reversão des-
te quadro. O sucesso destas ações exigirá a conjugação de esforços e a 
adoção de um conjunto de estratégias, em diversas frentes. A mudança 
do atual modelo de atenção obstétrica e neonatal no setor suplementar de 
saúde dependerá de uma mudança cultural, dos atores do mercado de pla-
nos de saúde (beneficiários, prestadores e operadoras), tornando necessária 
a mudança do paradigma de atenção ao parto.

Esta comissão tem como meta final a ser perseguida a redução progres-
siva da proporção de partos cesáreos do setor suplementar de saúde no 
Brasil para o patamar de 35%.  

Objetivos

•	 Modelar formas alternativas de organização e remuneração do trabalho 
médico que favoreçam a realização de partos normais sensibilizando as 
operadoras de planos privados de assistência à saúde e serviços privados 
de atenção obstétrica e neonatal a aderirem a tais práticas para a es-
truturação e gestão da atenção obstétrica, incentivando a remuneração 
do período ativo do trabalho de parto, do parto propriamente dito, do 
puerpério patológico até a alta da paciente;

•	 Instrumentalizar operadoras de planos de saúde com medidas regulató-
rias de incentivo à qualificação da assistência obstétrica;

•	 Elaborar processos educativos em saúde, destinados aos médicos, estu-
dantes de medicina, demais profissionais de saúde e população em geral 
sobre o manejo do pré-natal, parto, nascimento e puerpério;

•	 Conjugar esforços, com os Conselhos Regionais de Medicina e outras en-
tidades governamentais e da sociedade civil para a redução da morbimor-
talidade materna e neonatal no setor suplementar de saúde;

•	 Incentivar as maternidades a adotarem uma ambiência favorável à 
evolução fisiológica do parto normal e a organizarem o processo de 
trabalho de modo a favorecer o parto normal;

•	 Monitorar indicadores epidemiológicos perinatais dos principais servi-
ços de atenção obstétrica e neonatal do país.



Metodologia e Desenvolvimento

•	 Elaborar, em parceria com membros da comunidade científica, de opera-
doras e hospitais privados, modelo de atenção médica ao parto e nasci-
mento que favoreça o acompanhamento do trabalho de parto e parto;

•	 Pactuar com os gestores das dez maiores operadoras em número de 
beneficiárias em idade fértil, em plano com obstetrícia, a adoção de tal 
modelo de atenção;

•	 Reforçar e divulgar normas sobre o uso obrigatório do cartão da ges-
tante e do partograma para acompanhamento da gestante e do trabalho 
de parto no setor suplementar;

•	 Elaborar normas que tenham impacto na redução do número de cesa-
rianas eletivas; 

•	 Divulgar periodicamente para a comunidade médica boas práticas em 
obstetrícia e aspectos éticos relacionados à atenção perinatal;

•	 Desenvolver curso de atualização em atenção ao pré-natal, ao parto e 
ao puerpério baseada em boas práticas; 

•	 Discutir com as associações de ensino médico e universidades estraté-
gias para discussão de temas relacionados às causas de morbimortali-
dade materna e neonatal;

•	 Discutir com as associações de ensino médico e universidades tecnologias 
apropriadas para o manejo do pré-natal, parto e nascimento e puerpério;

•	 Divulgar periodicamente, em linguagem acessível à população geral, 
dados atuais por meio de diversos canais de comunicação (televisão, 
internet, correio,etc.); 

•	 Elaborar modelo de plano de parto e incentivar mulheres e médicos a 
adotá-lo;

•	 Envolver as Câmaras Técnicas de Ginecologia e Obstetrícia existentes 
nos Conselhos Regionais na discussão dos temas debatidos no âmbito 
da Comissão de Parto Normal do CFM;

•	 Definir participação de outros atores do setor suplementar em reuniões 
específicas da Comissão de Parto Normal do CFM;

•	 Participar da revisão da Resolução da Diretoria Colegiada no 36, de 3 de 
junho de 2008, da Agência Nacional de Vigilência Sanitária (Anvisa) 
e divulgar, para operadoras de planos privados de assistência à saúde 
e serviços privados de atenção obstétrica e neonatal, as disposições de 
adoção obrigatória;

•	 Elaborar critérios para utilização dos indicadores epidemiológicos da 
atenção obstétrica nos processos de acreditação de prestadores de ser-
viços de saúde;

•	 Criar mecanismo para acompanhamento pela Comissão de Parto Nor-
mal dos indicadores para avaliação dos serviços de atenção obstétrica 
e neonatal.



População-alvo

Operadoras de planos privados de assistência à saúde, serviços privados 
de atenção obstétrica e neonatal, obstetras, pediatras, anestesistas, outros 
profissionais de saúde e beneficiárias de planos de saúde.

Resultados esperados

•	 Médicos engajados com as medidas para melhorar a assistência obstétrica;

•	 Atenção ao parto e nascimento estruturada e remodelada, nas redes 
assistenciais das operadoras de planos privados de assistência à saúde;

•	 Atenção à maternidade segura no setor suplementar de saúde;

•	 Redução progressiva de cesarianas; 

•	 Redução de cesarianas agendadas antes do trabalho de parto;

•	 Definição de indicações de interrupção da gestação fora do trabalho de 
parto;

•	 Redução de complicações neonatais atribuíveis à má assistência obs-
tétrica.

A comissão entende que se trata de uma situação complexa, cuja reso-
lução será alcançada com esforço e empenho coletivos, unindo saberes e 
mudanças estruturantes que envolvem desde mudanças culturais até reor-
ganização do processo de trabalho e dos serviços de saúde. 
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