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Resumo 

 Objetivo- O objetivo desta pesquisa é avaliar a contribuição das políticas públicas 

promovidas pela a ANS, MS e ANVISA na redução da taxa de cesáreas. 

Metodologia – Trata-se de revisão de literatura em pesquisa qualitativa e exploratória, 

considerando o fato de haver poucas análises a respeito dos efeitos das políticas 

públicas para a redução da taxa de cesáreas e pela dificuldade em se encontrar 

análises comparativas entre instituições públicas sobre o tema. O método qualitativo 

mostrou-se o mais adequado considerando-se as diversas perspectivas pelas quais o 

tema pode ser analisado. Ou seja, as perspectivas científica, social, ideológica, 

humanista e econômica. Saliente-se que as análises realizadas foram feitas sob a 

perspectiva técnico-científica para auxiliar futuras ações integradas da Administração 

Pública. Os dados desse trabalho foram coletados por pesquisa bibliográfica, 

documentos oficiais, legislação, artigos científicos, dissertações, páginas eletrônicas 

do governo federal e livros. 

Resultados – Foi demonstrado que foram realizadas diversas ações de políticas 

públicas pela ANS, ANVISA e MS. Parte destas ações possuíam semelhanças e 

ocorreram de forma estanque em cada uma dessas instituições públicas, sem que 

ocorresse uma integração que poderia potencializá-las. Observou-se que essas ações 

ainda possuem resultados tímidos, porém trata-se de um fato esperado considerada 

a complexidade do objetivo a ser alcançado.  

Limitações – A principal limitação refere-se à dificuldade de obtenção de dados 

oficiais sobre os resultados diretamente relacionados à cada política pública. Somente 

o PPA possui esse acompanhamento. Além disso, pesquisas futuras poderiam 

aprofundar estudos sobre o custo e demais consequências de cesáreas 

desnecessárias no curto e no longo prazo no Brasil. 

Contribuições práticas – A partir dos resultados, as instituições podem identificar os 

pontos de interseção de suas funções relativas ao tema e planejar ações futuras 

integradas para melhores resultados. 



 
 

Contribuições sociais – A pesquisa evidencia os esforços da Administração Pública 

para reduzir a taxa de cesáreas e seus esforços para melhorar o atendimento do parto 

normal. Restou claro, a maior necessidade de mobilização social para que melhores 

resultados sejam alcançados para que os efeitos negativos a saúde e na vida da 

população como um todo sejam evitados. 

Originalidade – Não foram observados até o momento, outros trabalhos com análise 

conjunta e comparativa das políticas públicas para a redução da taxa cesáreas no 

Brasil, considerando os seus resultados e os efeitos das cesáreas desnecessárias.  

Palavras-chave: Parto normal; Cesárea; Políticas Públicas; ANS; ANVISA; MS 

Categoria do artigo: Trabalho de Conclusão de Mestrado Profissional /Artigo de 

revisão 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract 

 Purpose - The purpose of this research is to evaluate the contribution of public 

policies promoted by ANS, MS and ANVISA in reducing the cesarean section rate. 

Design/Methodology - This is a literature review in qualitative and exploratory 

research, considering the fact that there are few analyzes regarding the effects of 

public policies to reduce the cesarean section rate and the difficulty to find comparative 

analyzes between public institutions on the subject. The qualitative method was the 

most appropriate considering the various perspectives through which the theme can 

be analyzed. That is, the scientific, social, ideological, humanist and economic 

perspectives. It is noteworthy that the analyzes performed were made from the 

technical-scientific perspective to assist future integrated actions of the Public 

Administration. Data from this work were collected by bibliographic research, official 

documents, legislation, scientific articles, Master thesis, federal government websites 

and books. 

Findings - It was demonstrated that several public policy actions were carried out by 

ANS, ANVISA and MS. Part of these actions had similarities and occurred tightly in 

each of these public institutions, without an integration that could enhance them. It was 

observed that these actions still have small results, but this  is expected considering 

the complexity of the goal to be achieved. 

Research Limitations - The main limitation refers to the difficulty of obtaining official 

data on the results directly related to each public policy. Only PPA has this tracking. In 

addition, future research can study the cost and other consequences of unnecessary 

short and long term cesarean sections in Brazil. 

Practical Implications - From the results, institutions can identify the intersection 

points of their roles related to the topic and plan future integrated actions for better 

outcomes. 

Social Implications - The research highlights the efforts of the Public Administration 

to reduce the cesarean section rate and its efforts to improve the care of normal 



 
 

delivery. It remained clear that there was a greater need for social mobilization for 

better results to be achieved so that the negative health and life effects of the 

population as a whole could be avoided. 

Originality - Other studies with joint and comparative analysis of public policies to 

reduce cesarean section rates in Brazil were not observed, considering their results 

and the effects of unnecessary cesarean sections. 

Keywords: Normal birth; Cesarean section; Public policy; ANS; ANVISA; MS 

Paper Category: Professional Master Completion Paper / Reasearch paper 
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Introdução 

 

 Conforme dados do Ministério da Saúde (MS, 2017) e da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS, 2018) a taxa de cesáreas no Brasil, sobretudo na saúde 

suplementar é uma das maiores do mundo. A taxa de cesáreas do Brasil, somando 

serviços públicos e privados, é de 55,5% (MS, 2017). No SUS a taxa de cesáreas é 

de 40,2% (MS, 2017) e atualmente na Saúde Suplementar é de 83% (ANS, 2018). 

Conforme dados da ONU não haveria justificativas plausíveis para uma taxa de 

cesáreas acima de 15% (WHO, 2018). A recomendação é utilizar a cesárea somente 

quando há motivações clínicas, ou seja, quando for necessária.  

Por ser um problema com causas multifatoriais envolve diversos atores que 

contribuem ou são afetados pela alta taxa de cesáreas: as gestantes, os nascituros, 

profissionais de saúde, estabelecimentos de saúde, operadoras de planos de saúde, 

agências reguladoras, conselhos profissionais da área da saúde, associações 

relacionadas a esses atores. instituições de ensino da área da saúde e a própria 

Administração pública nas suas áreas correlatas.  

 A alta taxa de cesáreas tem consequências importantes. Como o aumento do 

risco de internação de bebês em UTI neonatal; aumento da mortalidade materna; o 

aumento do custo para o sistema de saúde, pois as cesáreas são mais caras 

comparadas ao parto normal e tendem a gerar mais intercorrências após o parto, no 

curto e no longo prazo (FAÚNDES; CECATTI, 1991).  

Consequências econômicas também foram observadas por Ertringer et al 

(2017). O autor expôs os custos do parto normal e da cesárea no SUS em três 

maternidades públicas na região sudeste considerando com recursos humanos, 

insumos hospitalares, custo de capital e administrativos. Estes custos foram 

identificados, valorados e quantificados através do método de microcusteio. Para o 

parto normal o custo em média ficou em torno de R$ 808,16 (variando entre R$ 585,74 

e R$ 916,14).  Já o custo médio da cesariana foi calculado em torno de R$ 1.113,70 

(com variação entre R$ 652,69 e R$ 1.516,02). Considerando as diárias o custo, 

médio do parto vaginal elevou-se para R$ 1.397,91 (com variação entre R$ 1.287,50 

e R$ 1437,87). Já a cesariana teve custo médio de R$ 1.843,87 (com variação entre 
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R$ 1.521,54 e R$ 2.161,98). Portanto, constata-se custos mais elevados tanto para 

SUS quanto para a saúde suplementar.  

 Diversas políticas públicas de saúde têm sido implementadas pelo Ministério 

da Saúde (MS), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nos últimos anos, na tentativa de 

reduzir ou reverter o crescimento da taxa de cesáreas no Brasil.  

 A ANS desde 2004 promove ações em diversos formatos como parte de 

políticas públicas para reduzir a taxa de cesáreas. Foram realizados eventos públicos, 

campanhas publicitárias informativas e editadas resoluções. Tais políticas se 

materializam por meio de normas legais e infralegais específicas; campanhas 

informativas nas redes sociais e diversas mídias; material informativo impresso; peças 

publicitárias na TV; projeto de melhorias no atendimento ao parto, com novas 

propostas de modelos de assistência e de remuneração dos profissionais de saúde, 

incluindo sensibilização e constante atualização do aprendizado dos profissionais para 

que adotem novas práticas benéficas; entre outras atividades (ANS, 2014; 2016). 

 O MS, desde 1998, tem editado diversas normas infralegais com o propósito 

de reduzir as cesáreas de forma direta ou indireta, direcionadas principalmente para 

os gestores do SUS. E recentemente tem realizado parcerias com a ANS, como no 

Projeto Rede Cegonha (2011) e Projeto Parto Adequado (2015) para este fim. 

 A ANVISA editou em 2008 a RDC n.º 36/2008, resultante da colaboração com 

o MS, a ANS e outras instituições relacionadas à área da saúde. A resolução dispõe 

sobre regras de infraestrutura hospitalar, material e de recursos humanos, e técnicas 

que visam melhorar a qualidade e segurança do atendimento ao parto.   

 Apesar destas políticas públicas implementadas ao longo dos anos, a taxa de 

cesáreas no Brasil teve uma tímida queda, passando de 57,0% para 55,4% entre 2014 

e 2016 (Gráfico 1). O que demonstra que tais políticas aparentemente, ainda não 

surtiram os efeitos esperados na redução destas taxas.  
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Gráfico 1 – Evolução da taxa de cesáreas 

 

 

Diante deste cenário, o objetivo geral deste trabalho é compreender os motivos 

pelos quais não se observou uma redução consistente nas taxas de cesáreas como 

consequência da implementação das políticas públicas da ANS, MS e ANVISA. 

Para atingir o objetivo geral, o trabalho foi organizado em seções e subseções 

com assuntos referentes ao tema. A seção  2, identificou as competências legais das 

instituições citadas acima e descreveu as políticas públicas implementadas por elas 

com o objetivo de reduzir o número de cesáreas desnecessárias. As principais 

políticas públicas escolhidas foram selecionadas considerando as evidências 

científicas e as experiências exitosas que tem apresentado bons resultados na 

redução da taxa das cesáreas e na melhoria da qualidade do atendimento do parto 

normal. As ações descritas têm a redução das cesáreas como objetivo principal ou 

como objetivo secundário. Ao final, foi realizada uma análise global destas políticas e 

suas interações. 

 Na seção 3, foram levantados, na literatura especializada, fatores que 

contribuem para elevar o número de cesáreas. Dois níveis de análise foram levados 

em consideração, a saber: o organizacional e o individual. No nível organizacional, 

discutiu-se como a organização dos serviços assistência ao parto no SUS e na saúde 

suplementar, assim como os incentivos em termos de remuneração e a formação dos 

profissionais de saúde contribuem para explicar as taxas de cesáreas no Brasil.  
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Na seção 4 foram discutidos os modelos de assistência ao parto e as políticas 

públicas relevantes.  

A seção 5 tratou da via preferencial de nascimento das mulheres segundo as 

pesquisas. 

A seção 6 descreveu conflitos de interesse entre médicos e gestantes que 

influenciam na taxa de cesáreas.  

E por fim, na seção 7 são apresentadas as considerações finais.  

Os dados desse trabalho foram coletados por pesquisa bibliográfica, 

documentos oficiais, legislação, artigos científicos, dissertações, páginas eletrônicas 

do governo federal e livros. 
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2 Políticas públicas para a redução das taxas de cesáreas no Brasil 

 

 Neste tópico serão apresentadas as políticas públicas mais relevantes da ANS, 

MS e ANVISA. Primeiramente será demonstrada a competência legal destas 

instituições para regular a assistência ao parto. Além disso, foram mencionados e 

analisados trabalhos acadêmicos que tratam das ações implementadas por estas 

instituições com a finalidade de reduzir a taxa de cesáreas no Brasil. 

2.1 Políticas públicas promovidas pela ANS 

 

No que se refere as atribuições da ANS com relação a assistência à saúde e 

no caso em estudo o serviço de obstetrícia e ações relacionadas à políticas públicas 

dirigidas à redução das cesáreas desnecessárias, a sua competência legal é prevista 

no art. 4º, incisos V, XV, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXVI, XXXVII, XLI 

alíneas “a”, “b”, “f” e “g” da lei n.º 9961/2000. 

Os dispositivos legais mencionados tratam, em linhas gerais, da garantia de 

atendimento com qualidade e segurança. O que inclui a realização de procedimentos 

com riscos potenciais, somente quando necessários, seja por motivos clínicos, seja 

porque outros métodos menos invasivos e mais seguros, não funcionaram. Para tanto, 

a ANS poderá propor políticas públicas, modelos assistenciais que promovam maior 

satisfação às beneficiárias, além de qualidade e segurança, considerando o equilíbrio 

econômico-financeiro das operadoras de planos de saúde.  

Destaque-se ainda a competência da ANS de fiscalizar as ações das 

operadoras de planos de saúde e dos prestadores de serviços aos quais se vinculam. 

Esta fiscalização e controle podem ser realizados de forma direta ou indireta, bem 

como poderão ser aplicadas punições previstas na legislação.   

Quanto as políticas públicas com objetivo de reduzir as cesáreas, a ANS, desde 

2004, implementa ações contínuas em diversos formatos (ANS, 2014) para reduzir a 

taxa de cesáreas desnecessárias na saúde suplementar. 

A partir 2004, foram realizadas ações com objetivo de disseminar informações 

e discutir a realidade da obstetrícia na saúde suplementar e engajar os agentes do 

setor, com promoção e participação em eventos com especialistas na área da 



19 
 

obstetrícia. Desde essa época e de forma contínua são elaborados materiais 

educativos e com informações sobre experiências exitosas na redução da taxa de 

cesáreas e melhoria da qualidade da assistência ao parto (ANS, 2004). 

Em 2007, a ANS (2018) criou um indicador no Programa de Qualificação das 

Operadoras (PQO) que aumenta os pontos da operadora com a menor taxa de 

cesáreas. Quanto maior a pontuação da operadora no PQO, melhor é a sua imagem 

perante o mercado, consumidores, investidores e prestadores de serviço. A criação 

do indicador tem como objetivo incentivar as operadoras a qualificar os serviços de 

atendimento ao parto, desde o pré-natal, para que possa reduzir o número de 

cesáreas sem indicação clínica. Para conseguir pontos nesse indicador a operadora 

deve atingir as metas estabelecidas no PQO. Desta forma, pretende-se também 

divulgar as vantagens e desvantagens de cada via de parto.  Além disso, aumenta a 

visibilidade das operadoras de planos de saúde empenhadas na redução do número 

de cesáreas desnecessárias.  

Em 2008, foi lançada a campanha “Parto Normal está no seu Plano” (ANS, 

2008). A campanha foi direcionada às gestantes e a todos os atores sociais com 

interesse no tema (profissionais de saúde, operadoras de planos de saúde, 

comunidade científica, familiares da gestante, etc.). Por meio dessa campanha foi 

disponibilizado um link para um website1 no qual as pessoas poderiam obter 

informações sobre parto, trocar experiências e participar de debates sobre a redução 

da taxa de cesáreas no Brasil. No website haviam peças publicitárias da campanha 

que também poderiam ser divulgadas pelos usuários.  

Também a partir de 2008 foi incluído no rol de procedimentos de cobertura 

obrigatória da ANS a cobertura de parto acompanhado por enfermeira obstétrica e 

presença de acompanhante durante o pré-parto e pós-parto imediato. A presença de 

acompanhante já era obrigatória pela lei 11.108/2005.  

De Castro (2005) comprova que a presença de enfermeiras aumenta a chance 

de sucesso no parto normal. Inclusive em países como Inglaterra, Alemanha, Holanda 

                                                           
1 http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/673-parto-normal-esta-no-meu-plano 

 

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/673-parto-normal-esta-no-meu-plano
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e Estados Unidos o profissional que atende parto normal é a enfermeira, o médico é 

chamado em caso de complicações em que provavelmente será necessária uma 

cesárea. Esses países possuem taxa de cesáreas muito inferior ao Brasil e melhores 

indicadores de assistência ao parto (Tabela 1). 

 Tabela 1 – 2013.Taxa de cesáreas Inglaterra, Alemanha, Holanda e Estados Unidos 

Fonte: OMS. World Health Statistic 2015. TMM – Taxa de Mortalidade Materna. TMN – Taxa de Mortalidade Neonatal 
Nota. *Ano 2011 

  

Desde 2011, a ANS integra o grupo de incentivo ao parto normal da Rede 

Cegonha promovido pelo MS (ANS, 2014). Trata-se de uma integração importante 

entre órgãos governamentais para compartilhar informações e replicar experiências 

exitosas, cada um na sua esfera de competência, para a redução de cesáreas 

desnecessárias.   

A ANS passou a integrar o grupo técnico com a ANVISA para elaborar um 

regulamento para os serviços de atenção obstétrica e neonatal. A ANVISA editou a 

RDC n.º 36/2008 que trata de regras detalhadas que melhoram a qualidade e 

aumentam a segurança do atendimento ao parto. A norma é aplicável à hospitais 

públicos e privados, incluindo aqueles conveniados aos planos de saúde, tratando-se 

de um ponto de interseção entre o trabalho das duas agências. Considerando-se que 

a melhoria da qualidade e o aumento da segurança no atendimento aos partos 

normais, influenciam o desejo das gestantes na escolha da via de nascimento 

(DOMINGUES et al, 2014). 

Desde junho de 2009, a ANS integra a comissão do parto normal (portal do 

médico, 2009) do Conselho Federal de Medicina (CFM). Em 2011, foi realizada 

pesquisa entre os obstetras (CFM, 2011). O objetivo era obter a visão dos profissionais 

a respeito da cesariana e do atendimento oferecido às gestantes vinculadas à planos 

de saúde. A partir das informações obtidas, o objetivo era reunir informações para 

elaborar estratégias para a redução da taxa de cesáreas na saúde suplementar de 

85% para 35%. Segundo o CFM (2011), os médicos indicaram que seria necessário 

resolver questões relacionadas a melhorias nas condições de trabalho, mais 

País Taxa de cesáreas (%) 
TMM a cada 100.000 

vivos 
TMN a cada 100.000 

nascidos vivos 

Inglaterra 23,0% 8 2,8 

Alemanha 31,1%* 7 2,2 

Holanda 15,6% 6 2,6 

EUA 32,7% 28 4,0 

Brasil 56,6% 69 8,4 
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qualificação profissional e uma melhor remuneração, para melhorar o atendimento ao 

parto normal e por consequência reduzir o número de cesáreas. 

Em 2015, a ANS publicou a RN n.º 368 de 06/01/2015, após decisão judicial 

em ação civil pública proposta pela Ministério Público Federal (2014). Essa resolução 

normativa dispõe sobre: o direito de acesso à informação das beneficiárias aos 

percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais, por operadora, por 

estabelecimento de saúde e por médico e sobre a utilização do partograma, do cartão 

da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde suplementar.  

O acesso à informação às taxas de cesáreas é importante para saber se de 

fato o profissional de saúde atende e possui experiência no acompanhamento de parto 

normal e qual a frequência, dando a possibilidade à gestante de escolher se o 

profissional é adequado às suas necessidades. O partograma é um documento que 

pode aumentar a segurança do atendimento no parto normal e pode colaborar para o 

sucesso do atendimento. O cartão da gestante também aumenta a segurança do 

atendimento, pois constam nesse documento informações importantes a respeito da 

saúde da gestante e do bebê, sobretudo para eventuais atendimentos de urgência ou 

emergência. 

No ano de 2015, foi lançado o Projeto Parto Adequado (PPA). O PPA está 

sendo implementado através de um acordo de cooperação celebrado entre a ANS, o 

Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) e o Institute for Healthcare Improvement (IHI), 

apoiado pelo Ministério da Saúde.  

Um dos objetivos do projeto é descobrir novos modelos de atenção ao parto, 

que sejam viáveis para cada circunstância e que valorize o parto normal e reduza o 

número de cesáreas sem indicação clínica (ANS, 2016). Com essa iniciativa também 

há a finalidade de oferecer um pré-natal de melhor qualidade para as mulheres e 

nascituros, bem como durante o trabalho de parto e no pós-parto. Levou-se em 

consideração também a infraestrutura dos estabelecimentos de saúde, o preparo de 

uma equipe multiprofissional, a medicina baseada em evidências e as condições 

socioculturais e afetivas da gestante e sua família.  

Os primeiros resultados do PPA foram satisfatórios visto que houve redução do 

número de cesáreas nos primeiros meses (ANS, 2016). Quando o projeto começou, 
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em abril de 2015, os hospitais participantes apresentavam em média, um percentual 

de 20% de partos normais, ou seja, uma taxa de cesáreas de 80%. Durante a fase 1 

do projeto, programado para ocorrer entre abril de 2015 e outubro de 2016, observou-

se o aumento gradativo da taxa de partos normais entre os hospitais participantes. Em 

agosto de 2016, a taxa média de partos normais foi de 37,5%, o que equivale, por 

consequência, a uma taxa de cesáreas de 62,5%.  

Entre as políticas implementadas pela ANS o PPA foi o único que permitiu 

observar o seu impacto direto e seus resultados. Atualmente, o PPA prossegue na 

fase 2 com um número maior de participantes em todas as regiões do país. 

Com o PPA a ANS atua simultaneamente nas propostas de novos modelos de 

atenção ao parto e de remuneração, na organização dos serviços, na informação às 

usuárias e para conseguir o engajamento voluntário de profissionais de saúde, 

hospitais e operadoras de planos de saúde. Pontos chaves, segundo Domingues 

(2014) e Faúndes (1991) para reduzir a taxa de cesáreas. 

Marques et al (2019) observam a importância das estratégias e objetivos do 

PPA. Estimam que o monitoramento da implantação do projeto nas maternidades 

brasileiras são uma oportunidade de analisar dados inéditos e atuais sobre o cuidado 

à gestante e a forma de assistência ao nascimento. Acrescentam que os novos 

modelos contribuirão para estruturar novas práticas de cuidados e humanização na 

prestação dos serviços obstétricos, que terão como consequência a contínua redução 

da taxa de cesáreas. 

Em 2016 a ANS publicou RN n.º 398, 05/02/2016. Essa resolução obriga o 

credenciamento de enfermeiras obstetras e obstetrizes, na rede de serviços das 

operadoras de planos de saúde. A norma também obriga os médicos a entregarem a 

Nota de Orientação à Gestante. Trata-se de medida que atende a decisão judicial 

proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) com objetivo de informar 

à gestante sobre os riscos e benefícios da cesariana e do parto normal. A ação 

impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF), conforme justifica o órgão, tem como 

finalidade obrigar a ANS a tomar medidas mais efetivas e eficientes para reduzir taxa 

de cesáreas na saúde suplementar.  
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A nota de orientação à gestante, conforme disposto na RN n.º 398/2016, deve 

ser entregue à gestante pelo médico em 3 consultas diferentes. Trata-se de 

documento que informa sobre a situação das cesáreas na saúde suplementar e seus 

riscos quando mal indicada. 

Pelo o que foi apresentado, é possível constatar que as ações implementadas 

se complementam e demonstram uma evolução com relação às primeiras. Após essas 

medidas foi possível observar uma pequena queda e estabilização no número e 

cesárea na saúde suplementar como um todo a partir de 2014, como se observa na 

Tabela 2: 

Tabela 2 - Evolução da taxa de cesáreas na saúde suplementar 

2014 2015 2016 2017 2018 

85,6% 84,6% 83,3 83,0% 83,0% 

Fonte: Sistema de Informação de Produtos – SIP, ANS – 2019. 

Conforme Domingues et al (2014), a alta taxa de cesáreas no Brasil é um 

problema provocado por diversos fatores. Portanto, as ações para solucionar o 

problema devem atingir esses diversos fatores e de diversas formas. É perceptível 

que pelas ações relatadas, a ANS tem atuado em várias frentes para que os fatores 

que influenciam a alta taxa de cesáreas sejam mitigados para que os resultados 

positivos se tornem mais evidentes. 

Segundo Pires (2010) os estudos da ANS sobre regulação e as características 

do modelo assistencial indicam que a assistência ao parto é marcada pela 

fragmentação. Por outro lado, Pires (2010) reconhece os esforços da ANS para 

promover mais integralidade da atenção. Reforça o incentivo a novas práticas 

profissionais, além da assistência médica, cobertas pelos planos de saúde, como por 

exemplo, o atendimento realizado por enfermeiras obstetras, psicólogos e 

nutricionistas, para o atendimento específico e integral à gestante.  

Pires (2010) ressalta que as expectativas relacionadas ao parto são fortemente 

influenciadas pela divulgação de informações dos efeitos benéficos e protetivos dos 

avanços tecnológicos, nos hospitais e laboratórios. Ou seja, destaca que há uma 

supervalorização a respeito da segurança da cesárea como uma forma moderna de 

nascer.  Faisal-cury (2010 apud Pires) aponta a falta de diálogo sobre o tipo de parto 
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durante o pré-natal, podendo resultar em uma avaliação superestimada da segurança 

do parto cirúrgico.  

Foi ressaltado na pesquisa de Pires (2010) que há grande predomínio da 

indução a cesárea na saúde suplementar. Porém, reconhece que foi possível observar 

o começo de um processo de diálogo e negociação entre profissional médico e 

gestante em defesa do parto normal, com informações mais disponíveis. Foi 

reconhecida a complexidade do fenômeno estudado e que devem ser considerados 

em conjunto o papel dos profissionais de saúde e o conjunto das necessidades das 

gestantes.  

Esse processo de diálogo e negociação entre médico e paciente pode também 

ser atribuído, às contínuas campanhas informativas destinadas ao grande público 

promovidas pela ANS. 

 

2.2 Políticas públicas promovidas pelo MS 

 

 As atribuições do MS estão descritas de forma bastante resumida no art. 1º Lei 

n.º 1920/53, ao dispor que “É criado o Ministério da Saúde, ao qual ficarão afetos os 

problemas atinentes à saúde humana”.  

Porém, outras atribuições do MS podem ser verificadas a partir da interpretação 

dos artigos 2º §§1º e 9º inciso I da lei n.º 8080/90. As atribuições do MS referem-se 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito nacional e ações de políticas públicas 

que deve implementar. A interpretação conjunta destas legislações deixa evidente a 

competência do MS para estabelecer ações que venham atingir tanto os serviços 

públicos quanto os privados de saúde, sem invadir as competências da ANVISA e da 

ANS.  

As atribuições descritas na legislação embora apontem uma interseção com as 

funções da ANS e ANVISA, não usurpam as funções atribuídas por lei à essas 

agências reguladoras vinculadas ao MS, visto que não há relação de subordinação 

entre estes órgãos conforme disposto no art. 1º da lei n.º 9961/2000 e art. 3º da lei n.º 

9782/99.  
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Esses esclarecimentos são necessários visto que, em 2015 a atribuição do MS 

de limitar o número de cesáreas em hospitais privados foi contestada pelo Sindicato 

dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises 

Clínicas, Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de São Paulo 

(Sindhosp). O Sindicato dos Hospitais defendia que as normas do MS não eram 

válidas para os estabelecimentos hospitalares privados, somente os públicos. Porém, 

como já demonstrado pela legislação, o MS tem competência para editar normas para 

estabelecimentos hospitalares públicos e privados. 

Considerando essa interpretação da legislação citada,  a 6ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região, na apelação cível Nº 005316459.1998.4.03.6100/SP 

(processo n.º 2008.03.99.0084847/SP) reconheceu a legalidade de portaria do 

Ministério da Saúde que limitou o percentual de cesarianas, em relação ao total de 

partos nos hospitais do país, com fundamento nas portarias MS 2.816/98 e 163/98. O 

Tribunal reconheceu que todos os hospitais públicos e privados, devem se submeter 

às regras do MS, no que couber. A decisão ressaltou que a meta poderia deixar de 

ser cumprida desde que haja justificativa plausível, ou seja, desde que se comprove 

a real necessidade das cesáreas que excedam os limites impostos.   

 A decisão ainda fundamenta que os limites de percentual de cesáreas 

encontram respaldo legal no artigo 26 da lei n. º 8080/90. Este artigo refere-se aos 

serviços prestados pela iniciativa privada que também deve observar às normas 

técnicas, administrativas, os princípios do SUS e o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos celebrados no âmbito do SUS.  

Portanto, o Poder Judiciário já confirmou a competência legal do MS para 

definir regras para a redução das cesáreas para hospitais públicos e privados. 

Conforme observado, há pelo menos 20 anos, o MS edita regras com o objetivo 

principal ou secundário de reduzir o número de cesáreas no Brasil. As principais ações 

do MS implementadas com objetivo de reduzir a taxa de cesáreas no Brasil nos 

últimos 20 anos são relatadas a seguir. 

Em 1998 foi publicada a portaria GM/MS n.º 2816 de 29/05/1998, essa norma 

determinou que fosse implantada crítica no Programa de Digitação de Autorizações 
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de Internação Hospitalar, SISAIH01, para o pagamento do percentual máximo de 

cesarianas, considerando o total de partos por hospital. 

Foi estabelecido o limite de até 40% de cesáreas para o segundo semestre de 

1998, devendo chegar até 30% a partir do ano 2000 para os hospitais públicos e 

privados conveniados ao SUS. O que excedesse este percentual não seria pago, a 

menos que houvesse uma justificativa.  

Esta medida levou em consideração a alta taxa de cesáreas no Brasil, que 

segundo mencionado na norma é um fator determinante da morbimortalidade materna 

e perinatal. O normativo também mencionou o objetivo de melhorar a qualidade da 

assistência obstétrica.  

Trata-se de estímulo para que os gestores dos estabelecimentos de saúde em 

conjunto com os profissionais de saúde aumentem o empenho na melhoria da 

qualidade do atendimento ao parto normal. Com o apoio dos gestores, a tendência é 

que os profissionais de saúde passem a ter mais segurança no atendimento ao parto 

normal, reduzindo as indicações de cesáreas para as situações realmente 

necessárias. 

A portaria n.º GM/MS n.º 2816 de 29/05/1998 foi modificada posteriormente 

pela portaria n.º 466/2000 (RATNER, 2009), que instituiu o Pacto Nacional pela 

Redução das Taxas de Cesárea. Esta última norma estabeleceu que a 

responsabilidade pelo monitoramento dos hospitais, quanto a evolução do número de 

cesáreas deveria ser compartilhada com as gestões estaduais de saúde.  

Também em 1998 foi publicada a portaria do MS n.º 163 de 22/09/1998 que 

regulamentou o acompanhamento de parto normal sem distócia realizado por 

enfermeiro obstetra e passou a permitir o laudo de enfermagem para emitir a 

autorização de internação hospitalar (AIH). 

Segundo estudos, a participação da enfermeira obstetra no atendimento ao 

parto melhora a qualidade da assistência o e reduz a taxa de cesáreas (DE CASTRO, 

2005). 

No ano 2000, o MS publicou a portaria GM/MS n.º 569 de 1º/06/2000. Este 

normativo instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento e 
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estabeleceu novos mecanismos de custeio para a assistência ao parto. Esses novos 

mecanismos permitiram aumentar a qualidade do acompanhamento integral da 

gestante no pré-natal, parto e puerpério, com uma assistência mais adequada ao 

recém-nascido.  

 Trata-se de mais uma ação para melhorar a qualidade do atendimento ao parto. 

O programa de humanização visa considerar as necessidades e particularidades de 

cada gestante e bebê, o que aumenta a satisfação daqueles que utilizam o serviço. E 

o aumento da qualidade e satisfação das gestantes diminui as chances de desejarem 

uma cesárea desnecessária. 

Foi reconhecido por Diniz (2009) o esforço do SUS para melhorar o 

atendimento oferecido às mulheres, a partir de iniciativas do MS, como o Programa 

de Humanização do Parto e Nascimento e Prêmio Galba de Araújo, entre outras 

iniciativas, que reconhecem os esforços dos estabelecimentos de saúde para 

melhorar a assistência. No entanto, as ações devem ser realizadas de forma 

sincronizada para que surtam seus efeitos. 

Em 2011 foi publicada a portaria GM/MS n.º 1459 de 24/06/2011 que instituiu 

no âmbito do SUS a Rede Cegonha (RC). Trata-se de um projeto que objetiva 

expandir a padronização e implementação de diversas ações, de uma rede de 

cuidados para assegurar atenção humanizada à gestante, no parto e puerpério, bem 

como garantir à criança um nascimento seguro e desenvolvimento saudável.  

 A Rede Cegonha tem três objetivos conforme disposto no normativo: 

implementar novos modelos de atenção à saúde da mulher e da criança, considerando 

a atenção ao parto e acompanhamento nos primeiros vinte e quatro meses; organizar 

a rede de serviços de atenção à saúde materna e infantil com garantia de acesso, 

acolhimento e resolutividade; e  reduzir a mortalidade materna e infantil. 

 Em análise da portaria que instituiu a Rede Cegonha, observa-se que há 

direcionamentos há seus gestores, em pequena parte às usuárias, a mudanças na 

organização dos serviços e no modelo de assistência e no custeio da infraestrutura. 

No entanto, faltou direcionamento expresso para treinamentos de todos os 

profissionais de saúde envolvidos, pois a estratégia descrita na portaria pressupõe 

mudanças de práticas na assistência, inclusive ao mencionar expressamente o 

estímulo às boas práticas. 
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 A Rede Cegonha propõe novos modelos de atenção à saúde, nova organização 

dos serviços, ações para melhorar a formação das enfermeiras obstétricas, prevê 

recursos para unidades federativas e hospitais que aderirem a estratégia para 

melhorar a sua infraestrutura. 

 Em 2015 foi publicada a portaria MS Nº 11, DE 7/01/2015. Em consonância 

com as ações da Rede Cegonha, a norma teve como objetivo promover regras para 

melhorias na infraestrutura dos estabelecimentos de saúde com o fim de melhorar a 

qualidade do atendimento ao Parto Normal com a habilitação de Centros de Parto 

Normal (CPN). No corpo da norma há a justificativa de que o ambiente de atendimento 

do parto, também chamado de ambiência, influencia no andamento do trabalho de 

parto. Por isso, a importância desse cuidado. Inclusive a norma estabelece incentivos 

financeiros para a modificação da estrutura do estabelecimento de saúde para 

melhorar o atendimento à gestante e do bebê. 

 A parte introdutória da norma informa expressamente, que se trata de mais uma 

medida, entre outros objetivos, para reduzir o número de cesáreas desnecessárias no 

Brasil. 

 Em 2016 foi publicada a portaria n.º 306, de 28/03/2016. Esta norma criou 

diretrizes para atenção à gestante e para a realização da cesariana. Foi baseada no 

Relatório de Deliberação nº 179, de outubro de 2015 da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), com o título “Diretrizes de Atenção 

à Gestante: a operação cesariana”.  

O referido relatório foi elaborado em parceria com diversas entidades públicas 

e privadas relacionadas com área da saúde e mais especificamente a especialidade 

de obstetrícia, incluindo a ANS e a ANVISA, sendo também objeto de consulta pública. 

Este relatório contém o protocolo para atendimento a gestante com foco na melhoria 

do atendimento ao parto normal e na redução das cesáreas desnecessárias, com 

base nas evidências científicas.  

O relatório possui amplo embasamento científico e prevê atualizações 

periódicas para a revisão das práticas que se demonstrarem prejudiciais e/ou 

obsoletas. Também foram inseridas no relatório práticas que não são mais 

recomendadas no atendimento ao parto e que ainda são amplamente empregadas. 
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No final de 2018 foi publicada a Resolução GM/MS/CIT Nº 42, 13/12/2018 que 

aprovou diretrizes e estratégias para elaborar um plano para a redução da mortalidade 

materna e infantil, considerando o contexto da agenda 2030 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Assembleia da Organização das 

Nações Unidas.  

Entre as diversas estratégias para reduzir a mortalidade materna e infantil está 

implementação do projeto Parto Cuidadoso, inspirado no PPA da ANS, segundo o MS 

(2018). Este projeto pretende fortalecer o monitoramento da atenção ao parto e 

nascimento com a finalidade de reduzir o uso de cesáreas de forma desnecessária. 

Destacam que pretendem oferecer a melhor assistência obstétrica possível, incluindo 

a cesárea, caso haja indicação. O projeto parto Cuidadoso não trouxe maiores 

novidades se comparado a estratégia RC, com exceção do monitoramento online das 

cesáreas, que ainda não teve os seus resultados divulgados. 

  Verifica-se que há um vasto cabedal de ações do MS que promovem políticas 

públicas para a redução da taxa de cesáreas no Brasil. Trata-se de legislação 

infralegal especializada amplamente fundamentada em conhecimentos científicos e 

dirigida principalmente aos gestores do SUS e ainda com pouco direcionamento aos 

beneficiários.  

 Embora não seja possível observar o resultado de cada política pública, os 

dados do DATASUS demonstram uma tendência de estabilização no número de 

cesáreas no SUS, conforme o gráfico abaixo: 

 

Tabela 3 Evolução da taxa de cesáreas no SUS 

2012 2013 2014 2015 2016 

40% 41% 42% 40% 40,2% 

Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS/SIH 

 

Diniz (2009) reconhece a importância das iniciativas lançadas pelo MS e pela 

ANS nas várias campanhas que destacam o potencial impacto negativo da cesárea 

por indicações não-médicas sobre os bebês e principalmente a epidemia de 

nascimentos pré-termo. 
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Foi destacado por Diniz (2009) que as recomendações do MS muitas vezes 

não são observadas no atendimento às gestantes. Salienta que no Brasil ocorre o que 

chamou de “paradoxo perinatal”, no qual as mulheres em atendimento obstétrico 

convivem no pior dos 2 mundos: o adoecimento e a morte por falta de tecnologia 

apropriada e a morte por excesso de tecnologia inapropriada.  

Porém, Diniz (2009) destaca que ainda vigoram no SUS muitos serviços 

inseguros e pouco apoiados em evidências científicas, muitas vezes marcados pela 

relação autoritária entre o profissional e a gestante, com tratamentos discriminatório, 

desumano e degradante. 

Barbosa (2003) destacou que entre os fatores que influenciam a alta taxa de 

cesáreas estão aqueles ligados à forma de pagamento ou remuneração e a exclusão 

do pagamento de anestesia peridural para partos normais pelo SUS.  

O modelo de remuneração por procedimento influencia no número de cesáreas 

(BOREM, 2015). A cesárea é um procedimento de curta duração e previsível sendo 

possível várias em curto período (FAÚNDES; CECATTI, 1991). 

Com relação a anestesia, se não há previsão de pagamento o hospital 

conveniado ao SUS não utiliza no parto normal, isso pode tornar a experiência da 

mulher traumática e fazer com que deseje no próximo parto uma cesárea 

(DOMINGUES et al, 2014). Se a mulher tem a opção da anestesia, a sua experiência 

é muito melhor. O que reduz a chance de desejar e realizar uma cesárea no futuro. 

Barbosa (2003) ressalta que esta situação está sendo revista pelo MS. Como 

se verifica pelas portarias acima, trata-se de procedimento que está sendo excluído 

das práticas administrativas do MS. Ou seja, o MS passou a autorizar o custeio da 

analgesia em partos normais. Porém, a autorização ainda não vigora em todos os 

hospitais. 

Pereira et al (2016) destacam as políticas públicas do MS para garantir os 

direitos das gestantes e fazer com que tenham atendimento humanizado e respeitoso. 

Mas ressaltam a necessidade de fazer com que as mulheres conheçam seus direitos, 

os exijam e denunciem desvios de conduta, sobretudo na ouvidoria do MS. Destacam 

a imprescindibilidade na formação adequada do profissional de saúde para prestar a 

assistência integral de qualidade e de caráter mais humanizado às gestantes.  
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2.3 Políticas públicas promovidas pela ANVISA 

 

As atribuições da ANVISA estão descritas na lei n.º 9782/99 e no que se refere 

aos serviços hospitalares as competências da Agência foram descritas em diversos 

artigos art. 2º, III e V, §1°, art. 6º. Art. 7º I, XIV, XVI e XX, d e art. 8º §§2º e 6º:  

 Em linhas gerais, considerando os fins dessa pesquisa, cabe descrever que 

conforme disposto nos dispositivos legais citados, a ANVISA tem como finalidade 

promover a proteção à saúde da sociedade, realizando controle sanitário de serviços 

submetidos â vigilância sanitária.  

 A Agência tem poder para interditar como medida de vigilância sanitária os 

estabelecimentos de saúde, quando desrespeitada a legislação ou quando há risco 

iminente à saúde. 

 A Agência também poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios a execução de parte de suas atribuições, como por exemplo, a interdição 

de estabelecimentos de saúde que não cumprirem as normas sanitárias. Ou seja, 

poderão ser interditados estabelecimentos de saúde que não cumprem regras com a 

finalidade de reduzir riscos para o paciente. Também será possível a delegação, na 

forma da lei, a órgãos do MS para serviços médico-ambulatorial-hospitalares.  

 Em termos de políticas públicas criadas pela ANVISA deve ser destacada a 

RDC n° 36/2008 da ANVISA, uma das mais relevantes para o atendimento ao parto 

com qualidade e segurança. A resolução define a organização e infraestrutura básica 

dos estabelecimentos de saúde para atender partos. Este normativo é fruto do 

trabalho conjunto organizado pela ANVISA no qual participaram: Conselho Federal de 

Medicina (CFM), Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 

Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO), Rede Pela 

Humanização do Parto e Nascimento (REHUNA), ANS, Sociedade Brasileira de 

Pediatria e áreas afins.  

 O grupo de trabalho discutiu novas orientações a respeito da ambiência do 

parto para a atenção obstétrica e neonatal com fundamento nas evidências científicas. 

Estas orientações também se baseiam nas recomendações da OMS, favorecendo o 

parto normal e a humanização do atendimento. 
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 Em 2008 a resolução foi publicada dando prazo de 6 meses para que fossem 

adequados os processos de atenção. Houve maior flexibilidade para a adaptação da 

estrutura. Neste caso, foi definido que quando houvesse reformas ou ampliações dos 

estabelecimentos, as devidas alterações conforme a norma deveria ser feita. 

Em linhas gerais a resolução define o regulamento técnico para o 

funcionamento dos serviços de atenção obstétrica e neonatal. O objetivo foi 

estabelecer padrões mínimos para o funcionamento seguro, com qualidade, 

humanizado, tanto na assistência quanto na gestão do estabelecimento de saúde. A 

resolução também prevê a necessidade de promover a qualificação constante dos 

profissionais de saúde. 

 Estudos demonstram a dificuldade de implantação das diretrizes prescritas na 

RDC n.º 36/2008, tanto na rede pública, quanto na privada. Seja por dificuldades de 

infraestrutura, quanto a materiais e ambiência (GALLO et al, 2014), seja em razão do 

comportamento dos profissionais de saúde (SILVA et al, 2011). 

 Da Silva (2015) reforça a importância e a influência do cumprimento das regras 

a respeito da ambiência na assistência ao parto descrita na RDC n.º 36/2008 para um 

cuidado de maior qualidade, conforme as evidências científicas. 

 Bitencourt (2008) também afirma que além dos aspectos que circundam a 

qualidade dos profissionais de saúde, o acompanhamento por uma pessoa de 

confiança, os procedimentos de atenção ao parto e nascimento, a arquitetura do 

ambiente do parto também é importante. Ressalta que as condições físicas do lugar 

onde ocorre o parto, tem grande relevância para proporcionar conforto, segurança e 

bem-estar à parturiente. Tudo isso colabora para melhorar a experiência do parto 

normal, o que por consequência reduz a chance do desejo ou necessidade da 

realização de uma cesárea.  

2.4 Ações implementadas pela ANS, MS e ANVISA: uma integração necessária? 

 

Esta sessão pretende fazer uma análise conjunta das políticas públicas 

mencionadas que objetivam de forma principal e secundária a redução no número de 

cesárias no Brasil. Observa-se que as ações relativas a melhoria do atendimento ao 
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parto normal e redução das cesáreas na maioria das vezes não são integradas, 

conforme se observa na Figura 1:   

Figura 1 – Linha do tempo das políticas públicas da ANS, MS e ANVISA 
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Em termos gerais é possível destacar as seguintes ações integrantes destas 

políticas públicas conforme a seguir:   

Ações informativas – Estas ações tem sido promovidas na maioria das vezes 

e de forma contínua pela ANS e algumas vezes com a participação do MS. Trata-se 

de ações que visam fornecer informações à vários tipos de públicos como as 

gestantes, familiares, profissionais de saúde e para pessoas com algum interesse no 

assunto. Estas ações ocorrem em vários formatos tais como campanhas na mídia, 

com a edição de resoluções como a RN n.º 368/2015, eventos públicos e materiais 

impressos. Quando se trata de informações ao público em geral e em especial às 

gestantes, relativas à gravidez, parto e autocuidado, a integração de instiuições 

governamentais poderá oferecer maior visibilidade e alcançar um número maior de 

pessoas. Principalmente, com relação ao MS que é mais antigo e possui maior 

visibilidade que as agências reguladoras que atuam para um público mais específico. 

Inserção de equipe multidisciplinar – Destaca-se a inserção da enfermeira 

obstetra tanto em normativos do MS quanto da ANS, com base em pesquisa científica, 

que atribui a essas profissionais melhorias no atendimento ao parto e redução das 

cesáreas. Verifica-se que desde 1998 a portaria MS 163/1998,  dispõe sobre o 

atendimento de partos normais sem distócia por enfermeiras obstetras. Deve ser 

destacado que a portaria menciona expressamente em seus considerandos que trata-

se de medida que auxilia na redução da morbimortalidade materna e perinatal. 

A ANS incluiu essa possibilidade apenas em 2008 como direito garantido no rol 

de procedimentos e posteriormente com credenciamento obrigatório de enfermeiras 

obstetras conforme a RN n.° 398/2016, em razão de decisão judicial.  

Considerando que o propósito que levou a incluir enfermeiras obstetras no 

atendimento ao parto está expresso na lei e tem base científica, trata-se de normativo 

que deveria ter cumprimento obrigatório em estabelecimentos de saúde públicos e 

privados. Para tanto, a portaria deveria ter caráter imperativo e prever consequências 

em caso de descumprimento.  

Cabe observar que muitas normas editadas pelo MS possuem disposições sem 

qualquer consequencia em caso de descumprimento, como a portaria MS 163/1998, 

o que pode tornar o normativo inefetivo. Se houvesse, nesta portaria, a previsão de 
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consequências para o descumprimento da norma por estabelecimentos públicos e 

privados, provavelmente não seria necessário que a ANS editasse normas com 

conteúdos idênticos para garantir o atendimento por enfermeiras obstetras. No caso 

da ANS, o descumprimento desta disposição pode gerar penalidades à operadora de 

planos de saúde que não garantiu o atendimento por essa profissional, considerando 

que as pesquisas demonstram que isso contribui para aumentar a qualidade e 

segurança do atendimento.  

Mudança na organização dos serviços e no modelo de assistência – são 

exemplos o programa nacional de redução das cesáreas de 1998, o programa de 

humanização e qualificação no atendimento ano parto normal em 2000, a estratégia 

da RC de 2011, estes do MS.  

A ANS tem como exemplo de ações no sentido de promover mudança na 

organização dos serviços e no modelo de assistência ao parto, o PPA.  

A RDC 36/2008 da ANVISA dispõe sobre mudanças na infraestrutura com 

alterações na organização dos serviços e no modelo de assistência. Uma maior 

integração entre o MS, ANS e ANVISA poderia promover ações fiscalizatórias para 

avaliar o cumprimento desta resolução e tomar as medidas previstas na lei n.º 6437/77 

para fazer com que os estabelecimentos cumpram as regras previstas. 

Alteração na infraestrutura – Propostas de mudança na infraestrutura dos 

estabelecimentos de saúde fazem parte do conjunto de ações do PPA da ANS. O MS 

também possui propostas relacionadas a mudança na infraestrutura na portaria MS 

11/2015 para a implantação e habilitação dos CPN. Destaque-se que o art. 48 deste 

normativo prevê consequencias ao estabelecimento de saúde em caso de 

descumprimento de algumas disposições desta norma, o que aumenta a sua eficácia 

e efetividade.   

A portaria 1459/2011 que implementa a RC também promove incentivos 

fianceiros, para aqueles que aderirem a estratégia  e para a mudança da infraestrutura 

dos estabelecimentos de saúde que cumprirem suas disposições. Também prevê 

penalidades caso os recursos financeiros não sejam utilizados conforme o normativo. 

Esta portaria também promove o emprego de infraestrutura de transporte para as 

gestantes e acompanhantes. 
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A RDC 36/2008 da ANVISA também definiu mudanças na infraestrutura dos 

estabelecimentos que oferecem melhorias no atendimento obstétrico. Neste caso 

também cabem penalidades previstas na lei n.º 6437/77, pelo descumprimento da 

referida resolução. 

É necessário refletir que para uma nova organização dos serviços e mudanças 

no modelo de assistência é recomedada a qualificação ou reciclagem dos 

conhecimentos dos profissionais de saúde que irão participar do processo, como tem 

sido demonstrado no PPA. Pois o resultado das políticas públicas pode ser 

comprometido com profissionais que utilizam práticas inadequadas para a 

organização e modelo de assistência e que não se adequam às mudanças propostas. 

Pelas ações expostas, observa-se que as políticas públicas mencionadas são 

relevantes, porém devem ocorrer de forma sincronizada e integrada entre os órgãos, 

atendendo às suas diferentes dimensões, para que produzam seus efeitos. 

 Verifica-se a necessidade de maior integração nas ações o que poderá 

aumentar a eficiência tanto com relação à resultados, quanto com relação à gastos 

públicos. Pois não será necessário realizar as mesmas ações repetidas vezes com a 

mesma finalidade em órgãos diferentes. Considerando-se que a elaboração e 

execução de cada política pública depende dos seus recursos humanos.  

Deve ser destacado ainda, a escassez de ações integradas que tenham 

efetividade com um cronograma completo da política pública a ser aplicada passando 

pelo planejamento, execução, ajustes durante  execução, avaliação constante de todo 

o processo, apresentação dos resultados e avaliação de resultados com planejamento 

das etapas seguintes. 

3 Taxas de Cesáreas e Organização dos serviços de obstetrícia  

 

 A inclusão deste tópico justifica-se pela importância da organização dos 

serviços de obstetrícia conforme relatado pelas pesquisas científicas (DOMINGUES 

et al, 2014) e pelo destaque que possuem nas políticas públicas debatidas. A lógica 

de organização dos serviços foi descrita como uma forma de aumentar a 

compreensão sobre a sua influência na taxa de cesáreas e para a reflexão a respeito 

das políticas públicas que abordam este fator.  
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 Cumpre observar que a RDC 36/2008 da ANVISA, Portaria 1459/2011 do MS 

e o PPA implementado pela ANS com parcerias, dispõem sobre alterações que devem 

ser realizadas na organização dos serviços para a reduzir a taxa de cesáreas. 

Portanto, trata-se de fator reconhecido como relevante tanto por parte da comunidade 

científica como pelos gestores que implementam as políticas públicas. 

Os estudos indicam que a forma como se organiza a assistência obstétrica no 

Brasil reduz as escolhas da mulher quanto ao tipo de parto (DOMINGUES et al, 2014) 

e a forma como será assistida.  

Foi observado que no SUS e seus princípios norteadores há um arranjo 

organizacional que favorece o atendimento ao parto normal e mantém a taxa de 

cesáreas em níveis não tão elevados, se comparado à saúde suplementar. 

Domingues et al (2014) ressaltam que tanto no setor público quanto no setor 

privado o número de cesáreas realizadas foi muito superior ao desejado pelas 

mulheres. Demonstra esse fato pelos dados de uma coorte de base hospitalar 

nacional na qual foram entrevistadas, entre 2011 e 2012, 23.940 puérperas. Relatou 

que a preferência inicial por cesáreas foi de 27,6%. 

 

3.1 Organização dos serviços de obstetrícia no SUS 

 

No SUS, o serviço de assistência ao parto tem financiamento público, podendo 

ocorrer nos estabelecimentos públicos ou estabelecimentos privados contratados pelo 

Estado. As mulheres assistidas pelo SUS são atendidas por diferentes profissionais 

de saúde durante o pré-natal e no trabalho de parto são atendidas por uma equipe de 

plantão (DOMINGUES et al, 2014). 

Os serviços do SUS devem se organizar seguindo as diretrizes do art. 198 da 

CF/88, somando-se aos princípios e direitos descritos no art. 7º da lei n.º 8080/90: 

“princípio da universalidade, da integralidade, preservação da autonomia das pessoas 

na defesa de sua integridade física e moral, igualdade, direito à informação, utilização 

da epidemiologia para estabelecer prioridades, participação da comunidade, 

descentralização político-administrativa e organização eficiente do serviços públicos”. 
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Pela estratégia da Rede Cegonha observa-se que um dos principais objetivos 

relacionadas à organização disposto na Portaria n.º 1459/2011, refere-se a 

organização a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir o acesso, 

acolhimento e resolutividade.  

 Foram consideradas ainda, conforme a Portaria n. 4279/GM/MS de 2010, uma 

organização que leve em conta a classificação de risco e vulnerabilidade da gestante, 

para que tenha acesso aos serviços adequados à sua condição já a partir do pré-natal. 

A organização também foi considerada ao prever garantia de transporte pelo SUS 

para a unidade de referência da gestante. Verifica-se que estas disposições estão em 

consonância com os princípios gerais do SUS e que aumentam o grau de eficiência 

do sistema. 

À título de posterior comparação com a saúde suplementar, cabe destacar os 

seguintes princípios também aplicáveis aos serviços de obstetrícia, conforme 

orientação do Ministério da Saúde – MS2:  

I. Universalidade: Trata-se de princípio que confere à todas as pessoas, sem 

exceção, que estejam em território brasileiro o direito à assistência à saúde 

prestada pelo Estado, em todos os níveis de assistência. 

II. Equidade: Por vezes este princípio aparece como sinônimo do princípio da 

igualdade, o que na teoria jurídica coincide com conceito apresentado pelo MS. 

Embora não esteja descrito expressamente na lei pode se interpretar como um 

princípio implícito e que decorre do princípio da igualdade, como cita José dos 

Santos Carvalho Filho (2004). Este princípio objetiva reduzir as desigualdades, 

considerando que as pessoas possuem necessidades distintas e que devem 

ser consideradas na hora do atendimento. Em linhas gerais, significa tratar 

desigualmente os desiguais conforme suas desigualdades, evitando-se 

atendimentos padronizados que desconsiderem peculiaridades ou 

necessidades pessoais. Além disso, é possível considerar o princípio da 

igualdade na prestação do serviço, pelo qual as pessoas deverão ser atendidas 

pelos mesmos serviços, independentemente de sua renda, nível de 

escolaridade, gênero e cor de pele. 

                                                           
2 http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus 

http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus
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III. Integralidade: Segundo o princípio da integralidade as pessoas devem ser 

consideradas em todos os seus aspectos, em todas as necessidades, de forma 

holística. Com base nesse princípio, de forma integrada o Estado brasileiro 

deve estabelecer políticas públicas de promoção da saúde, prevenção de 

doenças, tratamento e reabilitação. Em nome deste princípio deve ocorrer a 

articulação das ações de saúde com políticas públicas entre as diferentes áreas 

sociais que possuem alguma relação com a área da saúde e que possa 

melhorar a qualidade de vida de cada cidadão. 

No que diz respeito à organização3, os serviços do SUS são organizados 

conforme os seguintes princípios: 

I. Princípio da Regionalização e Hierarquização: Este princípio determina que a 

organização dos serviços de saúde deve seguir níveis crescentes de 

complexidade, de acordo com as áreas geográficas devendo ser planejados 

conforme as informações epidemiológicas da região, para isso é necessário 

amplo conhecimento da população e estimativa da quantidade de pessoas 

que deverão ser atendidas. Quanto a hierarquização deve ocorrer uma divisão 

quanto aos níveis de atenção, garantindo-se o acesso aos serviços de acordo 

com a complexidade exigida em cada situação, considerando os serviços 

disponíveis em cada região. 

II. Descentralização e Comando Único: Atendendo o princípio da 

descentralização a responsabilidade das ações de saúde é distribuída pelos 

três níveis de governo, União, estados e municípios. A descentralização dos 

serviços de saúde e da sua gestão é importante, pois há um ganho de 

eficiência, possibilitando maior controle das ações pelos poderes locais, com 

a fiscalização da população local e propiciando melhor atendimento à 

população.  São as autoridades e agentes locais que tem contato com a 

população e tem uma percepção melhor das suas necessidades. 

III. Participação Popular: Trata-se de princípio traçado desde a origem do SUS. 

A participação social deve ocorrer através de Conselhos e Conferências de 

Saúde com objetivo de colaborar na formulação de estratégias para o melhor 

controle e avaliação da execução de políticas de saúde.  

                                                           
3 http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus 

http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus
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Observa-se que a estratégia da Rede Cegonha está de acordo com os 

princípios organizacionais do SUS, ao promover a descentralização dos serviços 

quando há a adesão de estabelecimentos de saúde em âmbito estadual e municipal 

no qual se permite autonomia dos gestores. No entanto, as diretrizes continuam 

sendo elaboradas pelo MS. 

O princípio da regionalização também é observado na estratégia quando é 

garantido à gestante a vinculação ao estabelecimento de saúde no qual ocorrerá o 

parto, evitando que fique peregrinando por atendimento. Além disso, o serviço se 

organizou de acordo com o risco apresentado pela gestante. 

O setor público da saúde baseia-se principalmente na atenção primária. De 

acordo com o Dicionário de Educação Profissional em Saúde publicado pela Fiocruz 

a “Atenção Primária à Saúde (APS) tem sido apresentada internacionalmente como 

uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma 

regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de 

uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a 

indivíduos e comunidades”4.  

   Santos (2016) destaca que os estudos científicos apontam que os resultados 

na saúde da população melhoram com investimentos feitos na Atenção Primária à 

Saúde-APS que é um dos focos do SUS. Além disso, são ações que reduzem o uso 

de medicamentos e aumentam a satisfação da população. Estes conceitos se 

coadunam com os estudos a respeito do excesso de intervenções no atendimento ao 

parto (DOMINGUES ET AL, 2014). A redução das cesáreas e melhoria da assistência 

ao parto normal se insere nesse contexto. 

Os serviços do SUS, segundo Rocha (2018), são organizados conforme uma 

lógica que intenciona aumentar o acesso, a qualidade e a eficiência dos serviços.  

Pelos textos analisados foi possível observar que a organização dos serviços 

do SUS na obstetrícia, mesmo com as diretrizes normativas, ocorre de forma 

heterogênea. No entanto, cabe observar a implantação paulatina desde 2011 do 

Programa Rede Cegonha, instituído pela Portaria n.º 1.459 de 24/06/2011. Desde 

                                                           
4 http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/ateprisau.html 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/ateprisau.html
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2011, portanto, foram implementadas ações de assistência ao parto no SUS pelo 

Brasil visando atender tais objetivos, embora ainda seja possível observar que parte 

dos serviços de assistência ainda não seguem totalmente esses preceitos. 

3.2 Organização dos serviços de obstetrícia na Saúde Suplementar 

 

 As políticas públicas promovidas pela ANS objetivam mudar, de forma segura 

e consistente, a realidade dominante na saúde suplementar. Deve ser citado como 

exemplo, a inclusão no rol de procedimentos e o credenciamento das enfermeiras 

obstetras para atender partos no hospital. Cabe mencionar também que o PPA propõe 

novas organizações dos serviços de forma que o profissional que atenderá a gestante 

não será o mesmo do pré-natal. O atendimento passa a ser realizado por equipe 

multiprofissional de plantão com a participação predominante da enfermeira obstetra 

na assistência. 

Na saúde suplementar existe uma disposição de serviços muito diferente do 

SUS. Os serviços são centrados principalmente em eventos hospitalares e agudos 

com lógica de pagamento por serviço executado (DOMINGUES ET AL, 2014). Tal fato 

favorece uma mentalidade de mercado na qual se prioriza a venda de produtos e 

serviços na maior escala possível, ainda que de forma desnecessária para auferir 

maiores lucros. Práticas que na área da saúde tem efeitos bastante deletérios, com 

aumento dos custos e as vezes com prejuízo ao bem-estar do paciente (SESTELO et 

al, 2013).  

Analisando diferentes guias de serviços de saúde das operadoras de planos de 

saúde e o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) observa-se que 

a distribuição dos serviços é organizada de acordo com a capacidade de pagamento 

do beneficiário (Unimed Rio, ASSIM,  AMIL e  CNES, 2018). Os serviços em sua 

grande maioria se instalam nos grandes centros econômicos do país onde se 

concentram o maior número de pessoas com poder aquisitivo. Portanto, não há uma 

organização dos serviços de acordo com o perfil epidemiológico da população. 

Observa-se que há uma grande concentração de serviços nas capitais ou regiões 

metropolitanas, regiões mais ricas do país.  

Rocha (2018) defende que na saúde suplementar os serviços se organizam 

simplesmente de acordo com a conveniência de quem presta os serviços. Nos 
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serviços privados, não se observa uma organização de serviços de acordo com os 

diferentes níveis de complexidade ou por região. Também não são organizados 

atendendo o princípio da integralidade. Ao não atender critérios mínimos de 

organização o setor privado perde em qualidade e eficiência.  

Domingues et al (2014) destacam que os partos realizados em 

estabelecimentos privados financiados por pagamento direto ou por intermédio dos 

planos de saúde privados, o pré-natal e o parto são realizados com o médico escolhido 

pela mulher, o que gera alguns inconvenientes. Nesse caso, os partos ocorrem em 

maternidades com corpo clínico aberto. Nas maternidades com corpo clínico aberto 

os médicos vinculados às pacientes em geral não são funcionários do 

estabelecimento, eles apenas utilizam a estrutura do hospital. No setor privado é mais 

comum e até mesmo incentivado a cesárea eletiva (agendada), seja a pedido da 

mulher ou do médico, mesmo que não haja indicação clínica.  

4 Modelos de assistência ao parto 

 

 O modelo de assistência ao parto é considerado outro fator primordial para 

alterar o cenário da obstetrícia no Brasil. As políticas públicas propostas e as 

pesquisas propõem novos modelos de assistência com menos medicalização e 

eliminação do uso de tecnologias desnecessárias e com equipes multidisciplinares, 

deixando de ser centralizado na figura do médico. Cada vez mais se observa a 

promoção de boas práticas em saúde, conforme será observado a seguir. 

No que  tange os modelos de assistência observa-se que um dos objetivos do 

PPA é identificar modelos que favoreçam a redução das cesáreas de forma que se 

permita replicar as boas práticas em outros localidades e estabelecimentos de saúde. 

Entre os modelos assistenciais propostos pelo PPA (ANS, 2015) podem ser 

mencionados os seguintes: 1 – Parto assistido pelo plantonista do hospital; 2 – Parto 

assistido pelo médico que acompanhou a gestante no pré-natal com auxílio de uma 

equipe plantonista multidisciplinar que dará início ao atendimento da gestante até que 

o médico chegue; e 3 – Parto assistido por um dos membros da equipe habilitada para 

o atendimento com pelo menos 3 profissionais, devendo ao menos 1 médico e 1 

enfermeira obstetra estar de sobreaviso caso a parturiente os acione 
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Outros modelos de atenção são admitidos. A proposta visa promover aqueles 

modelos que privilegiem a fisiologia do parto, as necessidades da gestante e que se 

adequam a infraestrutura do serviço de saúde do local onde ocorrerá o parto. 

 Da mesma forma, a Rede Cegonha pretende implantar novos modelos de 

assistência, delegando aos gestores de saúde de cada esfera da federação o poder 

de decidir o que seria mais adequado a sua realidade. Destaca-se que a portaria 

1459/2011 prevê no art. 7º o estímulo à instituição do que denominou “Fórum Rede 

Cegonha”. Este fórum tem como objetivo obter a participação dos cidadãos de 

diferentes grupos na construção de modelos de atenção ao parto e nascimento com 

acompanhamento de sua implementação dos gestores da Rede Cegonha no local. 

 Trata-se de medida democrática que pode contribuir para a maior satisfação 

dos usuários, considerando-se que estes passam a ter voz ativa na elaboração de 

políticas públicas para o parto. Desta forma, há melhores condições de atender as 

expectativas dos usuários possibilitando também que conheçam as limitações do 

atendimento colocado à disposição. 

 A RDC n.º 36/2008 da ANVISA  no item 9 do seu anexo chamado de “Processo 

Operacionais Assistenciais”, possui disposições sobre modelo de assistência ao parto 

que promovem a assistência de forma mais fisiológica, privilegiando boas práticas que 

aumentam a segurança do atendimento, como: a deambulação quando possível; 

utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor, garantia de privacidade e 

acompanhante; a possibilidade de que os períodos clínicos do parto sejam assistidos 

no mesmo ambiente, bem como outras disposições que comprovadamente melhoram 

a qualidade do atendimento ao parto. 

Velho et al (2019), em pesquisa nos hospitais da região sul do Brasil, 

associaram os modelos de assistência ao parto aos desfechos maternos e neonatais. 

Associaram o financiamento público e privado aos diferentes modelos assistenciais. 

Descreve a assistência pública em circunstâncias diferentes. Primeiramente, cita um 

modelo de assistência pública baseada em políticas públicas e práticas com base 

científica; em outro contexto descreve uma assistência ao parto na rede pública, com 

a intenção de se obter um parto normal, porém sem considerar os princípios da 

humanização.  
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No que se refere à assistência privada, descreve uma assistência padronizada 

e centrada no profissional médico. Velho et al (2019) observam que as mulheres em 

hospitais públicos possuem mais chance de serem beneficiadas com boas práticas. 

Domingues et al (2014) explicam que a forma de organização da assistência 

influencia a preferência inicial das mulheres. No setor privado as mulheres são 

levadas a decidir pela cesárea, pois são convencidas da segurança do procedimento, 

descartando as evidências científicas sobre os riscos para a gestante e para o bebê, 

podendo comprometer inclusive gestações futuras. 

Segundo Sestelo et al (2013), na assistência privada é quase impossível uma 

assistência integral, considerando que o modelo de assistência não promove a 

integração dos serviços.  É extremamente centrado no médico, desconsiderando 

outros serviços importantes para promoção da saúde e prevenção de doenças. 

Evidenciam que a mercantilização da saúde torna difícil o atendimento de forma 

integral.   

Sestelo et al (2013) associam a utilização de práticas preventivas, na saúde 

suplementar com o objetivo de reduzir custos operacionais ou como uma possiblidade 

de melhorar a regulação da assistência na saúde suplementar. Considerando a 

integralidade, toma lugar o que chama de “dilema preventista”. Esta expressão remete 

a Arouca (2003) e mais uma vez demonstram a necessidade de investigar o que 

determina as iniquidades no sistema, proposta pela Reforma Sanitária Brasileira. 

Defende que falar de integralidade considerando a lógica de segmentação de sua 

clientela de acordo com a capacidade de pagamento é inefetivo.  

 Por isso Ocké-Reis (2009), critica que o modelo de assistência à saúde é 

determinado pela capacidade de pagamento do usuário e que os recursos da saúde 

deveriam levar em conta simplesmente as suas necessidades por ser um direito 

social.  Prossegue sua crítica, ao manifestar que a atividade do subsistema privado 

em paralelo ao SUS produz efeitos negativos para o sistema de saúde, pois ocorre 

sem planejamento e não possuem compromisso com a melhoria dos indicadores de 

saúde. Não há articulação entre os entes estatais para que isso ocorra de forma 

planejada. Agem de fato como concorrentes. 

Ocké-Reis (2009) menciona que em países europeus capitalistas, como 

Inglaterra e França, buscou-se reduzir ou mesmo afastar a lógica de mercado da 
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atenção saúde. Pois trata-se de lógica que muitas vezes tem como prioridade 

maximizar os lucros e relegar ao segundo plano o bem-estar do cidadão com cuidados 

na atenção à saúde da população. Além disso, pode ser uma forma de promover 

desigualdade social, pois o critério “renda”, neste caso, define a forma e quais serviços 

o paciente poderá usufruir e a qualidade também poderá variar de acordo com o nível 

de renda. 

Cordeiro (1984) critica a forte influência das empresas de planos de saúde, que 

trabalhavam com o modelo de pré-pagamento, no que chamou de “apropriação 

privada dos meios de trabalho médico e na transformação da prática autônoma em 

trabalho assalariado”. Essa perda da autonomia explica em muitas circunstâncias os 

resultados em saúde, pois o profissional pode deixar de aplicar a melhor técnica por 

influência de questões administrativas da operadora, como por exemplo a recusa em 

pagar determinado material médico ou uma segunda consulta necessária em 

determinado período. Com isso à assistência à saúde e a organização dos serviços  

se pautam por esse modelo de pagamento. 

  Cordeiro (1984) critica também a perda de autonomia do profissional de saúde, 

o que teria fragilizado um dos polos da relação de trabalho com objetivo de aumentar 

excessivamente seus lucros em detrimento daqueles que oferecem sua força de 

trabalho. Como consequência, também deve ser observada a situação de maior 

vulnerabilidade em que se encontra o paciente nestas circunstâncias, seja em razão 

da sua hipossuficiência econômica diante da empresa de plano de saúde e em razão 

da “assimetria de informação” perante os profissionais de saúde. 

 Nesse contexto, deve ser cobrado das operadoras de planos de saúde uma 

ação indutora de boas práticas em saúde, especialmente na obstetrícia. Porém, estas 

ações ainda são tímidas. No caso da obstetrícia a ANS desde 20045 tem promovido 

pesquisas e programas no sentido de estimular e incentivar melhores práticas na 

assistência obstétrica, baseadas nas evidências científicas, para a redução dos riscos 

e redução das taxas de cesárea.  

                                                           
5 http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/qualidade-da-saude/2923-entram-em-vigor-novas-
regras-sobre-parto-na-saude-suplementar 

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/qualidade-da-saude/2923-entram-em-vigor-novas-regras-sobre-parto-na-saude-suplementar
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/qualidade-da-saude/2923-entram-em-vigor-novas-regras-sobre-parto-na-saude-suplementar
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No Projeto Parto Adequado6 a ANS tem fomentado boas práticas no setor com 

base pesquisa científica e tem obtido resultados importantes. Percebe-se significativa 

redução das taxas de cesáreas e melhoria na qualidade do atendimento da 

assistência às gestantes no parto normal, entre hospitais, profissionais e gestantes 

que participam do projeto a partir dos novos modelos de assistência à saúde 

praticados. 

   Na rede pública os modelos de assistência à saúde, que estão sendo 

implantados, se baseiam em princípios relacionados à humanização da assistência 

ao parto. Esses modelos devem seguir os princípios do SUS e devem garantir o 

acesso, a cobertura e a qualidade no acompanhamento durante todo processo: pré-

natal, assistência ao parto e puerpério, tanto às mães quanto aos recém-nascidos. No 

entanto, há dificuldades para implementar esses programas e adequar os serviços por 

diversos fatores como: o subfinanciamento do SUS, questões de gestão, sociais e 

culturais. Além das práticas relacionadas à conveniência dos profissionais e 

instituições de saúde (PATAH; MALIK, 2011). 

Patah e Malik (2011) identificaram três categorias de modelo de assistência 

obstétrica que denominaram da seguinte forma: 

I – Modelo com Boas Práticas. Neste identificaram com maior frequência práticas mais 

próximas daquelas recomendadas pelas evidências científicas. Neste modelo 

observaram maior proporção de trabalho de parto (69,7%), presença de 

acompanhante (88,1%) e contato pele a pele (51,8%), quando comparado ao número 

total de mulheres da amostra e menor proporção de cesáreas (37,9%). Dentro da 

amostra cerca de 90% dos atendimentos foram identificados na rede pública. 

Neste modelo houve uma participação maior do profissional enfermeiro. Foram 

preconizadas políticas e programas do MS.  No serviço público de saúde, o pré-natal 

tem a participação de médicos e enfermeiros nas consultas de forma intercalada. 

Periodicamente, o risco gestacional é avaliado e quando necessário é feito um 

encaminhamento ao serviço de referência. Durante o pré-natal há incentivos e 

preparação para o parto normal. São realizadas campanhas nesse sentido com o 

objetivo de conscientizar e divulgar seus benefícios, além de esclarecimentos a 

                                                           
6 http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/projeto-parto-adequado 

http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/projeto-parto-adequado
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respeito de condutas benéficas e procedimentos que não devem ser utilizados de 

forma rotineira na assistência ao parto. São fornecidas informações de qualidade 

durante a gestação.  

II – Intervencionista I. Neste modelo, o mais observado entre os três modelos 

referindo-se à 40% da amostra. A proporção de mulheres que entraram em trabalho 

de parto foi considerada expressiva (64,4%), acima da média da amostra, e a 

proporção de cesárea foi abaixo da média, em torno de 42,7%. Porém, a presença de 

acompanhante (35,8%) e contato pele a pele ficou abaixo da média da amostra. Neste 

as mulheres se sentiram menos respeitadas pelos profissionais em comparação com 

modelo com boas práticas.  

III – Intervencionista II. Este modelo foi o menos prevalente, 28,6% dos atendimentos, 

ficou caracterizado pela baixa proporção de trabalho de parto (16,1%) e menos 

contato pele a pele (24,3%). Neste modelo houve maior presença de acompanhante 

(95,8%) e realização de cesáreas (88%). Este modelo é predominante na saúde 

suplementar, ou seja, no setor privado. Neste modelo foi observado que a reanimação 

do recém-nascido em sala de parto foi maior que o dobro observado no modelo com 

Boas Práticas. 

Foi observado que o modelo de Boas práticas e o intervencionista I predominou 

no atendimento com financiamento público. Já o modelo intervencionista II 

predominou no atendimento com financiamento privado (PATAH; MALIK, 2011).  

Segundo relatam Patah e Malik (2011) entre os desfechos neonatais 

estudados, “um em cada dez recém-nascidos foi reanimado em sala de parto, com 

associações que mostraram o dobro de chance ou mais de ocorrência nos modelos 

de assistência Intervencionista I e II”. 

Patah e Malik (2011) também observaram que as desigualdades sociais no 

acesso ao financiamento público ou privado determinaram o modelo de assistência 

obstétrica. Constataram que a assistência pública é bastante heterogênea. Alguns 

baseiam-se em políticas públicas e oferecem serviços de qualidade melhor. Outro 

contexto, tem alto número de cesáreas e não considera os princípios da humanização 

da assistência.  



48 
 

Na assistência privada, também relataram (PATAH; MALIK, 2011) que há uma 

padronização dos serviços, sendo médico-centrada e com alto nível de intervenção, 

cujas necessidades são discutíveis. Comprovaram pela pesquisa que fatores culturais 

e a forma de agir dos profissionais de saúde relacionam-se aos modelos de 

assistência obstétrica. 

  No modelo de assistência obstétrica de Boas Práticas, durante o pré-natal é 

realizado um trabalho de preparação das gestantes e incentivo ao parto normal. São 

realizadas campanhas para conscientizar sobre os benefícios do parto normal e a 

respeito de condutas e procedimentos que não deveriam ser praticados no 

atendimento às gestantes com base em pesquisas científicas e diretrizes 

internacionais.  

 Cunha et al (2017) em estudo cujo objetivo era caracterizar a rede de atenção 

obstétrica de três maternidades municipais de Pernambuco observou a relevante 

presença de equipes multiprofissionais nos serviços de obstetrícia compostas por: 

médicos generalistas, obstetras, pediatras, enfermeiros generalistas, enfermeiros 

obstetras, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fonoaudiólogo, assistente social, 

farmacêutico, todos integrados no processo de cuidado integral.  

Em duas maternidades houve mais partos normais que cesáreas, mas ressalta 

que foi em número maior que o recomendado pela OMS, e, portanto, os serviços 

precisavam de incentivos para o parto normal.  

Foi salientada a importância da inserção da enfermeira obstetra no atendimento 

ao parto, o que é recomendado pela OMS, PHPN e Rede Cegonha (CUNHA et al, 

2017). Ressaltou-se que o objetivo é desenvolver a integralidade no cuidado para que 

se tenha uma boa experiência com o parto humanizado, seguro e com a redução de 

práticas intervencionistas. Mas explanam que para inserir a enfermeira obstetra é 

necessário incentivo e apoio junto aos gestores da unidade.  

Percebeu-se nestas unidades de saúde, práticas humanizadas relativas a 

terapias não farmacológicas para alívio da dor, incentivo ao trabalho das doulas e ao 

aleitamento materno havendo premiações de reconhecimento por essas práticas. 

Essas práticas são incomuns no serviço privado conforme o estudo que identificou 

suas práticas no modelo intervencionista II. 
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 Também foi descrito por Cunha et al (2017) que nas três maternidades 

localizadas na cidade de Natal, a principal demanda de atendimento veio dos distritos 

onde estão localizados, deixando clara a importância de critérios de territorialização. 

Dessa forma, há maior possibilidade de organizar o fluxo de acolhimento e vinculação 

ao pré-natal como preparação para o momento do parto. A preocupação em ordenar 

o fluxo com a territorialização também ocorre para evitar a subutilização da unidade 

de saúde. Também é perceptível a preocupação em evitar a superlotação e a 

peregrinação por serviços, sobretudo durante o trabalho de parto. 

 A estratégia da SMS foi priorizar o atendimento das munícipes com base na 

portaria municipal 0138/2015-GS/SMS, que garante o acolhimento de pacientes com 

risco de morte de outros municípios e adotam o princípio de “Vaga Sempre”. 

 No estudo de Vogt et al (2014) o objetivo foi comparar os modelos colaborativo 

e tradicional na assistência ao parto e nascimento. 

 No modelo colaborativo de assistência ao parto no hospital, o médico e a 

enfermeira obstetra trabalham em equipe, incluindo ainda outros profissionais, como 

a doula. É realizada uma divisão de tarefas na equipe, na qual a enfermeira obstetra 

assume a assistência ao parto das mulheres de risco habitual, com a possibilidade de 

contato com o médico em casos de complicações que forem da sua atribuição.  

  Salientam a percepção de benefícios desse tipo de organização do serviço com 

a presença contínua da enfermeira obstetra ou obstetriz que atuará valorizando os 

processos fisiológico e emocionais durante o trabalho de parto, mantendo a 

possibilidade de atendimento pelo médico em caso de necessidade (DIAS ET AL, 

2005; DOWNE ET AL, 2010). Esta é a forma de atendimento predominante em países 

como Inglaterra, Alemanha, Países Escandinavos, Nova Zelândia, Canadá e Austrália 

(MALLOT ET AL, 2009) 

 Santos et al (2016) expõe em artigo que a integralidade é um dos princípios 

norteadores dos serviços do SUS e suas práticas. Refletindo sobre o cuidado integral 

expõe que na assistência à saúde devem ser integradas “ações de promoção, 

prevenção, cura e reabilitação; considerar as dimensões biológicas, psicológicas e 

sociais do indivíduo; e articular de forma contínua os diferentes níveis de 

complexidade do sistema de saúde.” Mas lembra da dificuldade em operacionalizar o 

princípio de forma completa considerando as práticas assistenciais diárias, pois foi 
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naturalizada a medicalização, a verticalização dos programas e ações bem como 

relações fragmentadas.  

 Santos et al (2016) observam que na obstetrícia há resistência de profissionais 

que atuam com práticas tradicionais. Muitas práticas tradicionais não têm respaldo 

científico e as vezes são comprovadamente prejudiciais e questionáveis. Mesmo com 

as políticas e portarias publicadas, que definem diretrizes para o atendimento, o 

impacto acaba sendo menor que o esperado na efetivação da integralidade, sendo 

uma barreira para a prática, em sua plenitude, da humanização e melhoria constante 

da qualidade da atenção ao parto.  

Foi enfatizado por Santos et al (2016) que existe dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, longas filas de espera, baixa qualidade nos atendimentos 

recebidos, superlotação das maternidades, dentre outros aspectos relacionados à 

realidade da obstetrícia no Brasil. Observam que estas circunstâncias se opõem ao 

princípio da integralidade. Por isso há o objetivo de materializar um sistema de saúde 

público mais cooperativo entre seus colaboradores, sem a fragmentação atual e sem 

a objetificação do ser humano. Defendem uma visão sistêmica do indivíduo.  

Faúndes e Cecatti (1991) observam que a falta de obstetrizes ou enfermeiras 

obstetras, ou simplesmente parteiras, é um dos fatores para a perda do que chamou 

de “conceito e prática do trabalho de parto em equipe no cuidado obstétrico”. Criticam 

o fato de apenas um médico cuidar de várias grávidas e isso prejudica o atendimento, 

considerando que sua rotina profissional e particular. Também destacaram que 

rotineiramente, o obstetra que atende partos pelos planos de saúde tem o consultório 

cheio e isso obviamente prejudica qualquer intenção de acompanhar partos normais 

com frequência. Mencionou também a atividade em consultório, visitas ao hospital, 

atividades da vida pessoal. Destacou que essa rotina não combina com o 

acompanhamento de um trabalho de parto, com duração imprevisível, que precisa de 

monitoramento contínuo “para controlar a frequência cardíaca fetal e os outros 

parâmetros que indicam o decurso normal do parto”. 
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5 Via de nascimento preferencial: Parto normal ou cesárea? 

 

 Nessa sessão serão analisadas as preferências das mulheres com relação ao 

parto e suas influências. Cabe mencionar neste capítulo que diversas campanhas 

informativas tem sido promovidas com intuito de fornecer às mulheres informações 

qualificadas para que tomem suas decisões com fundamentos verdadeiros.  

Conforme já destacado na seção sobre as políticas públicas, a ANS tem atuado 

de forma contínua na disseminação de informações sobre o parto. Além das 

campanhas nas mídias sociais destaca-se, por exemplo a edição da resolução que 

obriga as operadoras à fornecer a taxa de cesáreas do médico e estabelecimentos de 

saúde conveniados e da operadora de planos de saúde. Nesta mesma esteira, deve 

ser mencionada a resolução que criou a obrigatoriedade de fornecer à gestante a nota 

de esclarecimento que aponta a realidade da assistência obstétrica no Brasil e sobre 

os riscos e benefícios de cada via de parto.  

   Domingues et al (2014) aponta que em geral na rede pública as cesáreas são 

realizadas após diagnóstico de alguma intercorrência durante a gestação ou trabalho 

de parto. Aponta que as cesáreas eletivas ou agendadas no setor público são feitas 

de forma mais restrita que na saúde suplementar. 

 A preferência da mulher tem sido uma das razões apontadas para o aumento 

do número de cesáreas, tanto no Brasil, como em outros países. Porém, Domingues 

et al (2014) citam que revisão sistemática recente sobre o assunto comprova o 

contrário. Foi percebida uma preferência por cesárea de 15,6% entre mulheres 

atendidas pelo SUS, “com valores mais elevados observados em mulheres com 

cesariana anterior (29,4%) e naquelas que residem em países menos desenvolvidos 

(22,1% vs. 11,8%)” (DOMINGUES et al, 2014, p. S102). 

 A pesquisa constatou os seguintes resultados quanto a preferência de via de 

nascimento:  

 72,3%% tinham preferência pelo parto normal; 

 20,2% preferiam a cesárea; 

 7,5 % eram indiferentes quanto a via de parto. 
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Após orientações recebidas durante o pré-natal foram verificadas algumas 

alterações nesses percentuais: 

 63,2 % o parto normal foi considerado mais seguros para gestações sem 

complicações; 

 6,3% acreditavam que a cesárea era mais segura; 

 21,5 % acreditavam que as 2 vias de nascimento eram seguras; 

 9% ainda possuíam dúvidas para opinar. 

 Foi realizada a cesariana em 51,5% das mulheres. Dentro desse grupo, a 

maioria, 65,7% teve cesárea sem trabalho de parto. A maioria das cesáreas foram 

realizadas em mulheres com alguma “intercorrência na gravidez (71,9% vs. 32,9%).  

Barbosa et al (2003) em pesquisa com o objetivo de investigar a chamada 

“cultura da cesárea” ou preferência por esta via de nascimento, com 909 puérperas 

em 2 maternidades da cidade do Rio de Janeiro descobriu que 75,5% declararam que 

não queriam a cesárea. Alegaram como razões principais: “recuperação mais difícil e 

lenta no parto cesáreo” (39,2%) e “dor e sofrimento maior depois da cesárea” (26,8%)”. 

Segundo a referida pesquisa, 17% das mulheres entrevistadas solicitaram a 

cesárea e cerca de 75% realizaram em trabalho de parto. Ou seja, as autoras 

destacam que a grande maioria das mulheres não quer e não deseja a cesárea. 

Destacam que o desejo da laqueadura pode influenciar na solicitação por cesárea. No 

entanto, atualmente não é necessário fazer uma cesárea para realizar a laqueadura, 

pois o procedimento pode ser feito por videolaparoscopia, o que muitas vezes não é 

oferecido às mulheres (DIAS, 2009).  

Em outra pesquisa realizada com 40 mulheres (MELCHIORI et al, 2009), na 

qual foi utilizada entrevista estruturada também concluiu que 75% das mulheres 

informaram preferir parto normal, pela rápida recuperação e por ser melhor para os 

bebês e cerca de 15% preferiram a cesárea. Destacam que a maioria das mulheres 

manifestaram temor com relação a dor e sofrimento ou que algum fato negativo 

aconteça com elas ou com o bebê, ou uma situação desconhecida ou que considerem 

negativa. 

Faúndes e Cecatti (1991) afirmam que a forma como é praticada a obstetrícia 

no Brasil tem grande influência no grande número de cesáreas. Observam que 
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durante o pré-natal a mulher não é preparada psicologicamente para o parto e que o 

medo e a insegurança são estimulados pelos profissionais de saúde. 

Além disso, Domingues et al (2014) argumentam que a decisão a respeito da 

via de parto seria influenciada “por fatores culturais, socioeconômicos, obstétricos e, 

especialmente, pela forma de pagamento do parto, pelo subsistema de saúde privado 

ou público”. Apontam que as crenças equivocadas sobre o tipo de parto influenciam 

na escolha da mulher. Cita por exemplo, que as mulheres com renda mais elevada 

tendem a preferir a cesárea ao parto normal.  

6 Conflito entre interesse da gestante e do médico 

 

 A relação médico-paciente tem merecido destaque nas políticas públicas 

implementadas, considerando que o parto e o pré-natal atualmente ainda é atendido 

majoritariamente pelos médicos.  Ainda que haja incentivo ao atendimento realizado 

por enfermeiras obstetras por parte da ANS, ANVISA e MS, em razão do 

reconhecimento pesquisas e através das políticas públicas, da sua importância na 

qualificação da assistência ao parto e redução da morbimortalidade materna. .  

Com fundamento nos estudos de Goyert e Cols (1989) apud Faúndes e Cecatti 

(1991) apontam a influência dos médicos nas altas taxas de cesáreas sem motivos 

clínicos e citam os seguintes motivos:  

 a conveniência de marcar a data e hora do procedimento e poder fazê-lo em 

tempo determinado, não mais que uma hora; 

 falta de treinamento e medo quanto uma possível hipóxia ou trauma fetal; 

 falta de treinamento para resolver intercorrências durante o trabalho de parto 

de forma menos invasiva que não seja pela cesárea. 

Faúndes e Cecatti (1991) salientam que todos esses fatores colaboram para o 

uso sem critérios da cesárea e que além disso, o hospital obtém mais lucro com esta 

decisão, pois vende mais medicamentos, materiais médicos e diárias, ou seja, mais 

serviços hospitalares. Para o médico compensa mais financeiramente a realização de 

cesáreas, pois não duram mais que uma hora, podendo agendar várias no mesmo 

dia. O que não pode ser feita com relação ao parto normal, que pode ocorrer a 

qualquer momento e com duração imprevisível.  
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A remuneração considerada inadequada também seria uma fonte de conflitos 

o que leva muitos médicos a cobrarem ilegalmente honorários das gestantes com 

plano de saúde. No entanto, como demonstra Borem (2015) o fator remuneração não 

garante uma boa assistência.  

7 Metodologia 

Trata-se de revisão de literatura em pesquisa qualitativa e exploratória, 

considerando o fato de haver poucas análises a respeito dos efeitos das políticas 

públicas para a redução da taxa de cesáreas e pela dificuldade em se encontrar 

análises comparativas entre instituições públicas sobre o tema. 

A revisão de literatura foi utilizada na introdução estruturando o problema. 

Depois a literatura foi apresentada nas seções seguintes. 

O método qualitativo mostrou-se o mais adequado considerando-se as diversas 

perspectivas pelas quais o tema se apresenta considerando as perspectivas científica, 

social, ideológica e econômica.  

 Os dados desse trabalho foram coletados por pesquisa bibliográfica, 

documentos oficiais, legislação, artigos científicos, dissertações, páginas eletrônicas 

do governo federal e livros. Primeiramente foram definidos os tópicos da pesquisa, ou 

seja, os temas de interesse (Creswell, 2010) e criados seus títulos. Conforme orienta 

Creswell cada a tópico pesquisado deve ser seguido da pergunta sobre como colabora 

para o objetivo final. A medida que o trabalho evoluiu ocorreram algumas alterações 

nesses títulos para ficarem mais adequados à direção que o trabalho tomava (Glesne 

e Peshkin, 1992) servindo como um guia para que o trabalho não seguisse em muitas 

direções. 

Foi realizada uma revisão de literatura sobre os tópicos da pesquisas e 

assuntos adjacentes para compartilhar os resultados de outros estudos que estão 

relacionados ao tema. 

Os dados da revisão foram relacionados. Os principais elos de ligação foram 

comparados e analisados de forma integrada. Principalmente as informações obtidas 

diretamente de órgãos oficiais. Ao final, os resultados foram apresentados com base 

nas análises, relações e comparações para se chegar às conclusões finais. Procurou-
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se relacionar as informações obtidas em órgãos oficiais com os trabalhos acadêmicos, 

bibliografias e informações veiculadas em sites oficiais sobre o tema da pesquisa. 

8 Considerações Finais 

 Considerando as informações coletadas e as análises realizadas restou claro 

que o problema relacionado a alta taxa de cesáreas no Brasil é bastante complexo. 

Diferente do senso comum, não se trata de um problema relacionado exclusivamente 

com o médico obstetra. Foi demonstrado que há um conjunto de fatores que 

influenciam o sistema de saúde que colaboram para os resultados obtidos. 

 Também restou demonstrado que somente a elaboração de normativos que 

objetivam inibir o avanço das taxas de cesáreas, não são suficientes para obter um 

resultado expressivo. Despertou atenção o fato de diversos normativos que ditam 

regras com o objetivo de melhorar a qualidade de assistência ao parto, tornando-o 

mais seguro, não preveem qualquer responsabilização ou consequência. 

 Verificou-se que o MS, ANS e ANVISA, editaram diversos normativos, desde 

1998, no caso do MS e outras ações que promovem políticas públicas para reduzir a 

taxa de cesáreas no Brasil. Conforme se verifica há mais de 20 anos. No entanto, os 

resultados ainda são tímidos. 

 Chama a atenção que os primeiros regulamentos com a finalidade de reduzir o 

número de cesáreas e melhorar o atendimento ao parto normal, apenas criavam 

regras para alguns aspectos do problema, deixando de fora outros aspectos 

importantes uma resolução consistente. Foi a partir da implementação da Rede 

Cegonha do MS em 2011 e Projeto Parto Adequado da ANS, que foram colocadas 

em prática ações que atingem de forma simultânea os principais fatores que 

influenciam a alta taxa de cesáreas, tais como: ações de informação à sociedade 

sobre o parto normal e a cesárea, mudanças na organização dos serviços e no modelo 

de assistência, inserção de equipes multidisciplinares e aperfeiçoamento contínuo dos 

profissionais de saúde.  

 Outro fator que deve ser destacado é a pouca integração destas instituições ao 

propor políticas públicas com a mesma finalidade. Parte destas ações poderiam ser 

regulamentadas por normativos em composição tripartite, considerando sobretudo 

que as duas agências são vinculadas ao MS. Ao que parece, ao propor as ações, 
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estas instituições têm deixado de observar o que já foi feito anteriormente e acabam 

por criar normativos com os mesmos conteúdos porém em momentos diferentes. O 

que também mobiliza recursos humanos para ações que por vezes já estão prontas 

para serem implementadas. 

 Também deve ser observado que alguns normativos editados para a  promoção 

de  políticas públicas, com regras para melhorar a qualidade da assistência ao parto 

normal e para a redução de cesáreas, não tem previsão de consequências em caso 

de descumprimento. Alguns normativos têm previsão de consequências em caso de 

inobservância das normas, porém não são aplicadas. Este é um fator que prejudica o 

cumprimento das normas e a obtenção de resultados melhores. 

 Desta forma, a integração das ações destas instituições podem, por exemplom 

auxiliar na fiscalização do cumprimento das normas sobre atenção obstétrica. Pode 

ser citado como exemplo, o caso de hospitais que não cumprem as regras de 

vigilância sanitária para o atendimento de obstetrícia. A ANS, no caso da saúde 

suplementar, e o MS,  no caso dos hospitais públicos, poderiam elaborar estratégias 

junto à ANVISA ou órgão delegado, para que atuem trocando informações que 

fundamentem a aplicação de penalidades previstas nos normativos aos hospitais que 

não cumprem as disposições da RDC n.º 36/2008. 

 Também se descobriu que embora a maioria das mulheres prefiram o parto 

normal, essa escolha não está sobre o seu domínio. Não se trata apenas de um 

problema para ser resolvido com um médico. Ficou nítido que muitas vezes não 

bastará estar bem informada ou a boa vontade e capacidade do profissional de saúde. 

Trata-se de problema que exige mudanças no modelo de atenção ao parto, uma nova 

organização dos serviços, no modelo de assistência ao parto e de remuneração. Para 

promover essas mudanças será necessário, treinar os profissionais para que 

acompanhem as mudanças a serem propostas e para reciclar os seus conhecimentos. 

 No entanto, também foi verificado que há pouco investimento em ações que 

qualifiquem os profissionais de saúde. A qualificação dos profissionais de saúde para 

que se adaptem aos novos modelos de atenção é peça essencial para a redução das 

taxas de cesáreas. Seria insuficiente alterar a organização dos serviços, o modelo de 

assistência ao parto e infraestrutura dos estabelecimentos de saúde, sem o devido 

treinamento dos profissionais envolvidos. 
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 Também ficou claro que o modelo de remuneração aplicado na saúde 

suplementar não estimula a mudança. Devem ser testados novas formas de 

remunerar os profissionais de saúde para estimular o melhor atendimento ao parto 

normal. 

Portanto, foi percebida a necessidade de integrar as ações destas instituições 

com o intuito de aumentar a eficiência e a efetividade no atendimento ao parto normal 

e redução das cesáreas. Embora existam diversas políticas públicas regulamentadas 

pela Administração Pública para a redução das cesáreas e a maioria das mulheres 

manifestem o desejo de ter um parto normal, isto não tem sido o suficiente para reduzir 

a taxa de cesáreas de forma consistente. A fiscalização do cumprimento destas 

normas, com previsão de consequências em caso de descumprimento podem auxiliar 

na redução destes índices, bem como a qualificação contínua dos profissionais de 

saúde. 

 Porém, até o momento, de forma global e considerando todas as suas ações 

constata-se uma queda ainda lenta no número de cesáreas. Trata-se de um resultado 

esperado, considerando as ações já citadas e o seu nível de complexidade. 

 Para que essas mudanças ocorram de forma generalizada também será 

necessário vencer as resistências de alguns profissionais de saúde com estímulos e 

a falta de recursos para concretizá-la, sobretudo em um ambiente de crise econômica. 

 A insuficiência de recursos para a saúde pública, que se observa muitas vezes 

na infraestrutura, condições de trabalho difíceis e baixos salários, pode ser um 

obstáculo. Essas condições são mais evidentes em algumas regiões do país. Também 

devem ser consideradas, as peculiaridades nas relações de trabalho no âmbito 

público e a própria resistência de muitos profissionais para mudar a sua prática e a 

forma de agir com o público que utiliza os serviços do SUS. 

Há que se destacar que tanto a ANS como o MS consideram a RDC n.º 36/2008 

editada pela ANVISA como uma de suas linhas mestras na condução das principais 

ações, com destaque respectivamente para o PPA e a RC. É o que se observa do 

conteúdo dessas iniciativas. 

É perceptível que todas essas políticas públicas, sobretudo o PPA e RC, tem 

como importante componente a organização dos serviços, mudanças nos modelos de 
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assistências e ênfase nas boas práticas em saúde. Em ambos o aperfeiçoamento e 

sensibilização dos profissionais sobre o tema são pontos indispensáveis, bem como 

a informação de qualidade ao público. 

Considere-se ainda que com base nos resultados concretos do PPA, verifica-

se que a redução das cesáreas trouxe outras consequências positivas. Como a 

redução de internações em UTI neonatal e, portanto, a redução do custo na atenção 

materno-infantil. O que se revela de grande importância para o sistema como um todo. 

Considerando que o PPA também incluiu unidades de saúde do SUS e o próprio MS 

lançou projeto inspirado no PPA. O que deixa claro que as experiências exitosas na 

área da saúde devem ser replicadas nos diversos ambientes, seja em âmbito público 

ou privado.  

Observando as políticas públicas apresentadas no caso da ANS e do MS, fica 

evidente o amadurecimento destas políticas ao longo dos anos. As abordagens 

deixaram de ocorrer de forma estanque com relação a cada fator que influencia a alta 

taxa de cesáreas no Brasil. Tratando-se de situação multifatorial, os fatores que levam 

a esse resultado devem ser combatidos de forma simultânea, observa-se esse 

amadurecimento com a estratégia da Rede Cegonha e o Projeto Parto Adequado, que 

de certa forma acabaram reunindo iniciativas de normativos anteriores, que foram 

aplicadas separadamente. Por isso, as iniciativas anteriores não perderam a sua 

importância.  

Verifica-se que as duas iniciativas passam por novas formas de organizar os 

serviços de obstetrícia e novas práticas de modelos de assistência ao parto e 

nascimento. Ainda consideram não só a via de parto, como o bem-estar físico e 

emocional da gestante, o engajamento dos profissionais de saúde, da sociedade civil 

e gestores de saúde.  

Embora os resultados destas políticas públicas como um todo não pareçam 

expressivos, há que se reconhecer que a estabilização ou pequena queda do número 

de cesárea a partir de 2014 tanto na rede privada, quanto na rede pública, como uma 

vitória.  

. 
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 Conclui-se por fim que a falta de articulação e integração das ações de forma 

sistemática destas instituições podem estar prejudicando os resultados esperados. 

Parece indispensável a fiscalização do cumprimento dos normativos e que haja 

consequências em caso de descumprimento. Estas medidas são tão importantes 

quanto as mudanças propostas nas políticas públicas, relacionadas a disseminação 

de informação de qualidade, ao modelo de assistência, organização dos serviços, 

adequação da infraestrutura e qualificação profissional. 
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