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CTE PRESI/DIREL - 228/2015                                                     Brasília, 5 de junho 

de 2015

Assunto: Boletim Informativo da Postal Saúde Ano 2 Edição 4

Prezado(a) Senhor(a),

A Resolução Normativa n° 368 de 06 de janeiro de 2015 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) prevê medidas de estímulo ao parto normal e garante o direito de 
acesso à informação das beneficiárias de planos de saúde aos percentuais de cirurgias 
cesáreas e de partos normais por operadora, por estabelecimento de saúde e por 
médico. Garante também o direito de acesso à informação sobre o uso do partograma,  
do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde suplementar.

As informações deverão ser disponibilizadas em até 15 dias após a solicitação da 
beneficiária. A POSTAL SAÚDE também será obrigada a prestar informações sobre os 
percentuais relacionados aos seus credenciados, e como todas as outras operadoras,  
só poderá processar o pagamento dos procedimentos realizados pela beneficiária mediante 
a apresentação do partograma. Nos casos em que o partograma não for utilizado, deverá 
ser substituído por um relatório médico detalhado.

O partograma é o documento gráfico em que são feitos os registros de desenvolvimento de 
trabalho de parto, das condições maternas e fetais e deve conter no mínimo as informações 
indicadas pela Oraganização Mundial de Saúde (OMS), conforme link http://bit.ly/1FHquIY 
disponível no portal da POSTAL SAÚDE.

A medida tem como objetivo reduzir o número de cesarianas desnecessárias entre 
beneficiárias dos planos. O percentual de partos normais e cesáreas deverá ser 
disponibilizado pela operadora quando solicitado pela beneficiária ou representante legal, 
conforme layout disponibilizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A POSTAL SAÚDE não irá criar – nem divulgar – um ranking de médicos ou 
estabelecimentos de saúde baseado no percentual de realização de cesáreas ou  
partos normais.

É importante que o médico atualize o cartão da gestante para registro de consultas e dos 
principais dados de acompanhamento da gestação. Entretanto, a ausência do Cartão da 
Gestante pela beneficiária não impede qualquer tipo de atendimento.

Informamos que o Cartão Gestante está disponível para download no portal da  
POSTAL SAÚDE na área restrita ao beneficiário, na área restrita ao prestador, ou poderá 
ser solicitado por uma beneficiária em estado gestacional através da central de atendimento 
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Orency Francisco da Silva
Diretor de Produtos e  

Relacionamento com o Beneficiário

Sérgio Francisco da Silva
Presidente da POSTAL SAÚDE
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0800 888 8116 ou presencialmente através da URR mais próxima.

Para a ANS e o Ministério da Saúde, a medida traz melhor segurança para a gestante  
na hora de decidir sobre o parto além de orientá-la sobre os prós e contras de cada situação.

A RN 368 entrará em vigor no dia 06 de julho de 2015.

Para consultar a Resolução Normativa n° 368 na íntegra,  
basta acessar o www.postalsaude.com.br e clicar em Central do Credenciado/Informações 
Importantes/Partograma, onde o documento estará disponível.

Atenciosamente,


