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O que estamos realizando?

Qualidade e Sustentabilidade
Alterar a estrutura na qual as pessoas trabalham
Desenvolver mecanismos indutores da qualidade
dos serviços de saúde, redesenhar modelos
assistenciais e implementar novas formas de
remuneração

Estrutura e
Métodos

Sociedade civil conta conosco

Com quem estamos transformando
a atenção ao parto e nascimento no Brasil?

Fase 1
35 hospitais e
19 operadoras

Mudança estrutural e cultural,
envolve população e todos os atores
do setor de saúde

Coordenação do Projeto:
ANS + Hospital Abert Einstein + IHI + Ministério da Saúde

Como estamos trabalhando?
Sessões de aprendizagem presenciais e virtuais

Fase 1
4 reuniões presenciais exclusivamente com Operadoras

Metodologia de Trabalho

Como podemos desenvolver mudanças fundamentais que resultam em
melhorias do sistema? Qual a relação entre nossas teorias sobre um
determinado problema e ideias efetivas de mudança?
Se queremos desenvolver mudanças que alterem positivamente o
desempenho de um sistema, é útil elucidar as teorias (ou hipóteses) que
expliquem o motivo pelo qual pensamos que nossa teoria será uma boa
mudança.
O IHI propõe a elaboração de diagramas direcionadores para elucidar a
teoria da mudança pretendida.

Diagrama Direcionador
Operadoras
•

•

Objetivo

Direcionadores
Primários

•

•

•

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

Participar, na
qualidade de
apoiadora do Projeto
de Indução da
Qualidade dos
prestadores de
serviços de atenção à
saúde no setor
suplementar
brasileiro, no que
concerne à estrutura
e organização da
atenção hospitalar
ao parto e
nascimento

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

•

Promover a mudança e remover as
barreias para criar a cultura do
aprendizado e melhoria contínuos

Alinhar o financiamento do cuidado
à qualidade e segurança
HOSPITAL – FONTE PAGADORA
Empenho em diminuir o percentual
de cesarianas e melhorar a
qualidade da assistência obstétrica
e segurança do paciente
•

•

•

•

3. Nova
organização do
cuidado que
acomode o tempo
maior necessário
ao parto adequado

Direcionador Secundário

•

Informações adequadas e baseada
na melhor evidência sobre as
opções do parto e nascimento

Vontade política forte de colocar os
interesses das gestantes e famílias
em primeiro lugar na organização

•

Resgatar o protagonismo da mulher
no parto
•

Fomentar o envolvimento do
corpo clínico de sua rede
assistencial

•

4. Sistema de
informação que
permita o
aprendizado
contínuo
•

Contribuir com a construção
conjunta de modelos de atenção
obstétrica inovadores
•

•

•

Conceito de Mudança

Apoio e indicação de hospital(is)

Modelos de remuneração: avaliação de viabilidade
financeira dos modelos assistenciais inovadores
implementados nos hospitais e construção de
propostas para remuneração
•

Criação do Espaço Parto Adequado no sítio
eletrônico das OPS

Orientação e direcionamento das beneficiárias das
operadoras que desejarem o parto normal
(profissionais e prestadores)
Priorização do interesse das gestantes e suas famílias
na organização
Apoio aos hospitais participantes, incluindo
reestruturações físicas, contratação de profissionais,
treinamento de obstetras credenciados.
Divulgação de material para prestadores (guia de boas
práticas, publicações, protocolos)

Transparência

Disponibilização de informações sobre taxa de
casariana/taxa de parto normal pelos prestadores da
sua rede no Espaço Parto Adequado de cada
operadora

Fomentar os hospitais na
organização em coletar e publicar
de forma confiável os resultados

Apoio aos hospitais participantes, incluindo
financiamento e logística à coleta de dados e
(re)estruturação dos sistemas de informação.

•

Implementação confiável das
melhores práticas
•

Campanhas nas mídias sociais
Campanha #NãoaoPartoAgendado
Objetivo: alertar para riscos do agendamento de cesáreas sem indicações clínicas
baseadas em evidências científicas, o que tende a ser incrementado em datas próximas a
férias e feriados.

Participação das mulheres foi fundamental:
Grupos de mulheres viralizaram a campanha e defenderam a causa!

Campanha #NãoaoPartoAgendado
Mulheres debatem ampla e voluntariamente o assunto,
trocando informações e experiências

Apresentadora Bela Gil comenta e endossa
a campanha voluntariamente no Instagram:

Ação Dia Internacional da Mulher
Facebook:
89.347 pessoas alcançadas
1.043 reações, comentários
e compartilhamentos
832 curtidas na publicação
e 725 em compartilhamentos

Publicação de maior impacto
do ano!

Não termina aqui!
Campanhas continuarão
e mulheres seguirão
participando ativamente
do Projeto

Publicação lançada ao final da Fase 1

Disponível no site da ANS

Gestão em Saúde

Projeto Parto Adequado

Síntese da Fase 1

Medidas Regulatórias

HOSPITAIS: Fator de Qualidade
• A participação no Projeto Parto Adequado é um dos critérios
adotados no Fator de Qualidade
• Pode impactar nos reajustes da remuneração dos hospitais pelas
operadoras de planos de saúde
OPERADORAS: Programa de Qualificação da Saúde Suplementar
• As Operadoras Apoiadoras recebem pontuação base em dimensão do
Índice de Desempenho na Saúde Suplementar - IDSS

Projeto Parto Adequado
Pergunta feita aos Hospitais ao final da FASE 1
Alguma operadora de plano de saúde realizou novo contrato
criando com incentivos para a qualidade e segurança do
cuidado e incentivo ao parto vaginal?

•

Answered: 27 Skipped: 5

Quanto esta mudança tem
potencial em aumentar o
percentual de partos vaginais?

O que deu certo?
Apoio de Operadoras a Hospitais
Algumas possibilidades adotadas por operadoras:
Custeio de equipes plantonistas ou de profissionais para compor equipe
multidisciplinar (enfermeiras obstétricas, obstetrizes, fisioterapeutas, psicólogos, etc)
Custeio de capacitação para médicos e enfermeiras obstétricas para que atuem de
forma mais segura e integrada
Investimento em equipamento e infraestrutura
Pactuação e testes de novos modelos de remuneração
Apoio de gestão
Orientação das gestantes

Campanhas nas mídias sociais com grande repercussão
Medidas regulatórias de incentivos para Hospitais e Operadoras

Desafios
Falta de diálogo e de flexibilidade no relacionamento
entre hospitais e operadoras
Dificuldade técnica de operadoras e hospitais em
formular e implementar propostas de novos modelos de
negociação
Necessidade de maior aproximação da ANS com as
Operadoras na Fase 2 do Projeto
Crise financeira do país, com impacto no setor
suplementar de saúde

OBRIGADA!
Diretora de Desenvolvimento Setorial - ANS
partoadequado@ans.gov.br

