PROJETO “NASCER SAUDÁVEL”

ENSP/FIOCRUZ, ANS, IHI, Hospital Albert Einstein

Contextualização


Breve histórico:

2004 = diagnóstico sobre o excesso de CS ANS
2006-2007 = Pesquisa parto OPAS/ANS/Fiocruz
2011-2012 = Projeto “Nascer no Brasil”
2014-2015 = Projeto “Parto Adequado”
2016-2017 = Projeto “Nascer Saudável”

Contextualização






Aumento da taxa de cesarianas no país: principal via
de parto após 2009
Maiores taxas em hospitais privados
Persistência de desfechos perinatais negativos
Evidência de consequências negativas das cesarianas
para mulheres e bebês

Proporção de cesarianas. Brasil, 1994-2010
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Projeto “Nascer no Brasil”






Estudo nacional, realizado em 2011-2012, com
23.894 mulheres em 266 hospitais públicos e
privados de todas os estados brasileiros
Principal objetivo = avaliar a assistência pré-natal,
ao parto e ao nascimento e os resultados desta
assistência
Financiamento CNPq, coordenação ENSP/Fiocruz,
participação de instituições de ensino e pesquisa de
todo o país.

PESQUISA NASCER NO BRASIL

Projeto “Nascer no Brasil”
Produtos:




Primeiro diagnóstico do parto e nascimento no Brasil:
informações acerca das condições socioeconômicas das
mulheres, seus fatores de risco gestacionais, acesso aos
serviços de saúde e a qualidade do atendimento.
Publicação de mais de 50 artigos científicos, mais de
100 apresentações em eventos científicos nacionais e
internacionais, 20 dissertações de mestrado e 14 de
doutorado, tendo uma delas sido premiada no prêmio
CAPES de teses 2015.

Projeto “Nascer no Brasil”
Produtos:


Avaliação de uma intervenção multifacetada para
redução de cesarianas em um hospital privado
localizado no estado de São Paulo = resultados
positivos, viabilidade de estratégias de redução de
cesarianas no setor privado

Resultados do estudo “Nascer no Brasil”, demanda do
Ministério Público

Projeto “Parto Adequado”






Acordo de Cooperação Técnica: ANS, IHI, HIAE com apoio do
Ministério da Saúde
Processo voluntário de adesão dos hospitais privados, com a
coordenação de um hospital de grande prestígio no país
Projeto piloto para melhoria da qualidade da atenção ao
parto e nascimento em hospitais privados do Brasil, visando
promover atenção ao parto baseada em evidências científicas
e a redução de cesarianas sem indicação clínica.

Projeto “Nascer Saudável”






Estudo prospectivo de avaliação da implantação e
dos efeitos de intervenção multifacetada para
melhoria da qualidade da atenção ao parto e
nascimento em hospitais no Brasil
Financiamento DECIT/ Fundação Bill e Melinda
Gates
Coordenação: ENSP/Fiocruz, ANS, IHI, HIAE

Projeto “Nascer Saudável”:
Colaboradores
Fiocruz - Brasil

Outras instituições
José Felipe Riani - ANS

Coordenação Geral : Maria do
Carmo Leal; Jacqueline Alves Torres Rita de Cássia Sanchez e Oliveira - HIAE
Paulo Eugenio de Tarso Meira Borem-IHI
Ana Claudia Figueiro
Kleyde Ventura de Souza - UFMG/ABENFO
Ana Paula Esteves Pereira
Maysa Luduvice Gomes - UERJ
Barbara Vasques da Silva
Zulmira M. A Hartz – IHMT/Portugal
Marcos Nakamura-Pereira
Jane Sandall - Kings College London – UK
Mariza Miranda Theme Filha
José Miguel Belizan - CNCT - Argentina
Monica Arruda de Almeida
Rosa Maria S. M. Domingues
Silvana Granado N. da Gama

Projeto “Nascer Saudável”:
objetivos específicos










Avaliar a implantação dos modelos de atenção ao parto e nascimento
em hospitais participantes do Projeto Parto Adequado;
Avaliar a variação dos efeitos em acordo com o grau de implantação
dos modelos de atenção ao parto e nascimento propostos , de acordo
com as características maternas;
Comparar a efetividade dos diferentes modelos de atenção ao parto
e nascimento propostos;
Avaliar o custo-efetividade dos modelos de atenção ao parto e
nascimento satisfatiamente implantados;
Identificar barreiras e facilitadores para a implementação do Projeto
Parto Adequado.

Projeto “Nascer Saudável”:
Procedimentos e métodos
Amostra dos Hospitais = amostra de conveniência visando
assegurar inclusão de hospitais segundo:
 Localização (região do país)
 Porte (volume de partos)
 Tipo (Hospital próprio de operadora ou não)
 Grau de implantação (baixa ou alta)

Diversidade de
experiências

Projeto “Nascer Saudável”:
Procedimentos e métodos
12 hospitais privados selecionados:









UNIMED Fortaleza
Hospital Pasteur
Hospital da Luz
Centro Hospitalar Joinville
(UNIMED)
Hospital Moinhos de Vento
Complexo Hospitalar
Niterói









Hosp. Israelita Albert
Einstein
Hospital Sepaco
Hospital Mater Dei
Hospital Nipo Brasileiro
Hospital São Lucas
Rede d´Or São Luiz

Inclusão de hospitais públicos aguardando financiamento

Projeto “Nascer Saudável”:
Procedimentos e métodos
Etapa quantitativa:








Entrevista com o gestor do hospital;
Entrevista com as puérperas durante a internação hospitalar;
Coleta de dados de prontuário da mulher e do recém-nato
(na alta hospitalar ou 42º dia para puérperas e 28º dias
para o recém-nato em caso de internação prolongada);
Formulários eletrônicos desenvolvidos especificamente para
a pesquisa;
Toda a coleta será realizada por enfermeiros(as) obstetras.

Projeto “Nascer Saudável”:
Procedimentos e métodos







Critério de elegibilidade das mulheres = todas as
mulheres com parto no hospital, nascido vivo ou morto.
Exclusão de fetos mortos com IG<22 semanas e
peso<500g (abortamentos);
400 mulheres em cada hospital;
Coleta diária de dados, incluindo finais de semanas e
feriados. Duração do trabalho de campo variável (um a
quatro meses) em função do volume de partos mensal de
cada hospital.
Término do trabalho de campo após coleta de dados do
último prontuário hospitalar.

Projeto “Nascer Saudável”:
Procedimentos e métodos
Etapa qualitativa:




Entrevistas e grupo focal com gestores e profissionais de
saúde (médicos e enfermeiras obstétricas), que estejam
envolvidos ou sejam afetados pelo projeto nos hospitais do
estudo;
Entrevista com um subgrupo da amostra de aproximadamente
40 mulheres com diferentes tipos de parto e graus de
satisfação com o cuidado recebido, estimado no componente
quantitativo. O objetivo dessas entrevistas será identificar a
aceitabilidade dos modelos propostos e aspectos relevantes
do contexto, na perspectiva das usuárias.

Projeto “Nascer Saudável”:
Procedimentos e métodos
Entrevistas semi-estruturadas
 As entrevistas serão conduzidas por pesquisadoras da equipe
com experiência em pesquisa qualitativa.
 Serão entrevistas individuais, face-a-face, gravadas em meio
digital, realizadas em salas reservadas, no local de trabalho
dos participantes (gestores e profissionais de saúde) ou em
centros de pesquisa nas cidades de localização dos hospitais
(mulheres).
 Os resultados da análise das entrevistas serão enviados aos
entrevistados para validação e utilizados para a identificação
de temas que necessitem de aprofundamento, os quais serão
debatidos em grupos focais.

Projeto “Nascer Saudável”:
Cronograma






Estudo piloto: Janeiro 2017, em Maternidade localizada no
município do Rio de Janeiro
Treinamento teórico-prático dos entrevistadores: Janeiro 2017.
Treinamento único em São Paulo
Início do trabalho de campo: Fevereiro 2017. Hospitais de São
Paulo com início da coleta durante a semana de treinamento.
Demais estados com início da coleta de dados na semana
seguinte ao treinamento.

Projeto “Nascer Saudável”:
aspectos éticos







Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio
Arouca da Fundação Oswaldo Cruz
Plataforma Brasil, CONEP
Assinatura de termo de consentimento livre e
esclarecido
Sigilo e confidencialidade dos dados

Projeto “Nascer Saudável”:
inovação




Oportunidade de realização de uma intervenção piloto (projeto
“Parto Adequado”) acoplada a uma avaliação científica externa
dos resultados (Projeto “Nascer Saudável”),
antes da
implementação da política pública, em larga escala.
Envolvimento de uma ampla rede de atores – governo,
pesquisadores, gestores do setor privado, assessores para
melhoria da qualidade, dentre outros – na implementação e
avaliação da intervenção permitirá intensificar a transposição
das evidências científicas para políticas públicas capazes de
promover o nascimento saudável, uma condição essencial para
uma vida produtiva.

Projeto “Nascer Saudável”:
Resultados esperados
Identificação de estratégias que possam contribuir para a promoção
de nascimentos saudáveis, visando principalmente:


Adoção de práticas baseadas em evidência durante o TP e parto;



Redução de intervenções desnecessárias durante o TP e parto;



Redução na taxa de cesarianas;



Adoção de práticas baseadas em evidência no cuidado neonatal;




Redução de resultados neonatais adversos;
Diminuição dos custos na atenção ao parto e nascimento.

Elaboração de políticas públicas baseadas nos resultados do
projeto, capazer de serem reproduzidas em larga escala.

Projeto “Nascer Saudável”:
Resultados esperados




Disponibilização do banco de dados de cada hospital após
o término da pesquisa o que permitirá análises
individualizadas no âmbito de cada unidade hospitalar;
Publicações científicas.

Projeto “Nascer Saudável”

Sua participação é fundamental para o sucesso desse
projeto!

Obrigada!!

