1) Metas
Definicao de Objetivos (Quanto, para quando,
para quem)
2) Teoria de Mudanca
Diagrama Direcionador (Pacote de Mudancas)
3) Teoria de Execucao
Modelo Logico
4) Medicao e Aprendizado
Plano de Medicao
5) Disseminacao
Plano de Disseminacao

Objetivos Fase 2 (150)
• Hospitais Fase 1. Objetivo: 75%
Robson I-IV

• 30 hospitais publicos. Objetivo:
75% – todo hospital
• Novos hospitais privados.
Objetivo: 40% Robson I-IV

Tenemos un sueño
Que para 2020 todas las mujeres brasileñas tengan
acceso a atención de partos basada en la mejor
evidencia científica y en los principios de
humanización

Uma estrutura para escalonamento de
intercencoes em saude: licoes de uma
iniciativa de larga escala na Africa

Configuracao

Criacao da
Unidade
Escalavel

Teste do
Escalonamento

Ir para escala
completa

Lideranca, comunicacao, redes sociais, cultura de
urgencia e persistencia
Sistemas de aprendizado, sistemas de medicao,
infrastrutura para escalonamento, capacitacao de
recursos para escalonamento, capacidade para
escalonamento, sustentatbilidade

Fases do
Escalonamento

Mecanismos
de adocao

Sistemas de
Apoio

Escalonamento: Uma estrutura

Fases do
Escalonamento

Configuracao:
desenho da fase 1 (5
componentes, plano
de escalonamento);
selecao dos hospitais

Criacao da unidade
escalavel: Hubs da fase
2 (novos objetivos;
Teoria refinada;
dispersao geografica
abrangendo 150
hospitais)

Teste do
Escalonamento:
Inicio da fase 2
em marco de
2017 com 150
hospitais

Ir para
escala
completa:
todos os
hospittais
do Brasil
iniciando no
final de
2018

Mecanismos
de Adoccao

 Lideranca, comunicacao, redes sociais, cultura de urgencia e persistencia.
 Algumas atividades incluem: Sessoes de aprendizagem Nacional e Regionais
(Estabelecer intencao e ambicao, mostrar roteiro para escalonamento,
oportunidade para desenvolver habilidade)
 Local capacity for sustainability

Sistemas de
Apoio

 Sistemas de Aprendizagem
 Sistema de medicao
 Infraestrutura para Escalonamento

 Capacidade humana para
Escalonamento
 Capacidade para Escalonamento
 Sustentabilidade

Fase 2: Infraestructura Nacional y Regional
con ‘hubs’: 150 hospitals - incluyendo fase 1,
30 públicos, nuevos hospitales
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2 SAPS NACIONAIS

Fase 2 : 150 hospitais
SAP Nacional, Semi-nacional

PRIVATE:
Cura Dars

3 SAPs
Regionais

HOSPITAIS
FASE 2

Clique para editar o nome do autor
Clique para editar o cargo do autor

Clique para editar local e data

Participação no Projeto

Termo de Intenção
 Presencial (SAP 5)
Termo de Candidatura
 Site da ANS

Critérios gerais de participação no Projeto
 Compromisso das lideranças em garantir os recursos necessários para a
implantação do projeto;
 Estabelecer uma equipe de liderança para conduzir a mudança dentro da
organização e monitorar os resultados;
 Garantir a participação dos profissionais nas sessões de aprendizagem presencial
e virtual;
 Divulgar os resultados do Projeto para equipes assistenciais, corpo clínico e
lideranças da organização;
 Compartilhar informações sobre as mudanças de melhoria dentro de sua
organização;
 Concordar em participar de avaliações e estudos conduzidos ao longo do projeto;
 Informar os resultados obtidos aos líderes do Projeto para compor o painel de
acompanhamento dos resultados.

Passo-a-passo para Inscrição
1 - Encaminhar à ANS, entre os dias 17 de novembro e 31 de dezembro de 2016, a
proposta de adesão à Fase 2 do Projeto Parto Adequado;
O envio deve ser feito para o e-mail: partoadequado@ans.gov.br.
para a inscrição:
Prestador, baixe a proposta de adesão aqui: (link com o documento anexo)

2 - Comunicação do resultado aos candidatos por e-mail até o dia 31 de janeiro de
2017;
3 - Aderir formalmente ao projeto, mediante assinatura de contrato como hospital
voluntário, em data a ser definida e comunicada por e-mail e ofício aos selecionados.
Divulgação no site

Critérios de Seleção
1) Volume de partos
2) Volume de partos cesáreo

3) Número de leitos obstétricos (privados e SUS
4) Localização geográfica

INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 61/2015
CAPÍTULO II
DO FATOR DE QUALIDADE
Art. 4º O fator de qualidade será aplicado ao reajuste dos contratos
escritos firmados pelas Operadoras com seus Prestadores, nas situações
previstas nesta Instrução Normativa, em que couber a utilização do índice
de reajuste definido pela ANS conforme previsto na RN nº 364, de 2014,
de acordo com os seguintes percentuais:
I - 105% do IPCA para os Hospitais Acreditados;
II - 100% do IPCA para hospitais não acreditados que participarem e
cumprirem os critérios estabelecidos nos projetos da DIDES de indução da
qualidade; e
III – 85% do IPCA para hospitais que não atenderem ao disposto nos
incisos I e II, deste artigo.

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

