
 

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O PARTOGRAMA BASEADAS NA RN 368 DA ANS 

 

PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS QUE REALIZAM PARTOS NORMAIS E CIRURGIAS 

CESÁREAS  

DIREITO À INFORMAÇÃO DA PARTURIENTE 

A parturiente tem o direito de saber: 

 

Qual o percentual de cirurgias cesáreas feito por cada operadora de plano de saúde, 

por cada estabelecimento de saúde e por cada médico. 

 

Qual o percentual de partos normais feito por cada operadora de plano de saúde, por 

cada estabelecimento de saúde e por cada médico. 

 

Estas informações deverão ser disponibilizadas para a parturiente pela OPERADORA DE 

SAÚDE e não o pelo hospital ou médico.  

 

Cada operadora de planos de saúde somente informará sobre partos normais e 

cirurgias cesáreas realizadas pelos profissionais e pela rede de hospitais e clínicas que 

são seus credenciados. 

 
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PARTO 
 
CARTÃO GESTANTE 
 
O Cartão Gestante (ANEXO I da RN 368 ) é o documento de registro das consultas de 
pré-natal 
 
O Cartão Gestante deve ser fornecido pela OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE e não 
pelos hospitais e clínicas. 
 
O Cartão Gestante deve permanecer em posse da gestante para ser apresentado em 
todos os estabelecimentos de saúde que utilizar durante a gestação e na maternidade 
quando for admitida em trabalho de parto. 
 



 

 

O PARTOGRAMA 

O Partograma é um documento gráfico onde são feitos os registros do trabalho de 
parto, das condições maternas e fetais. 
 
O Partograma pode ter qualquer modelo, desde que contenha no mínimo as 
informações indicadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS (ANEXO II da RN 
368). 
 
Na impossibilidade clínica (urgência/emergência) de preenchimento do Partograma, 

este pode ser SUBSTITUÍDO por um RELATÓRIO MÉDICO detalhado. 

O Partograma deve ser preenchido DURANTE o procedimento de parto (Normal ou 

Cesárea). 

O Partograma conforme a RN 368 da ANS, é um documento que passa a fazer parte 

integrante do processo para pagamento do procedimento do parto. 

Os hospitais e clínicas devem inserir no processo de FATURAMENTO do procedimento 

de parto normal ou por cirurgia cesárea o PARTOGRAMA, para que possa ser enviado 

para a operadora de planos de saúde. 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Como em todo procedimento indicado, e dentro das condições clínicas, o TERMO DE 

CONSENTIMENTO INFORMADO deve ser previamente preenchido e assinado pela 

parturiente. 

Para isto, todos os esclarecimentos devem ser prestados à gestante, inclusive sobre a 

CARTA DE INFORMAÇÕES À GESTANTE que faz parte do CARTÃO DA GESTANTE. 

Especificamente neste caso, a gestante deverá expressar no TERMO DE 

CONSENTIMENTO INFORMADO a vontade definida e consciente de sua preferência 

sobre a modalidade do procedimento do parto. 

Além disto, no TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO deverá conter a descrição 

que a gestante foi orientada, que entendeu e que concorda que a decisão final sobre o 

tipo de procedimento de parto, caberá única e exclusivamente ao médico que a 

assiste.  

 



 

 

 

 

 


