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Cenário
o Jaboticabal, cidade do interior do estado de São Paulo com 80.
80.000 habitantes.
habitantes.
o Hospital de 82 leitos que atende toda a demanda do Sistema Único de Saúde – SUS, Unimed, Planos de AutoAuto-gestão e
particulares.
particulares.
o Desde o ano 2000,
2000, funciona como uma PPP (Parceria Pública Privada) de coadministração entre Hospital e
Maternidade Santa Isabel e Unimed de Jaboticabal, ou seja a Unimed administra os recursos do SUS.
SUS.
o 70 nascimentos/mês.
nascimentos/mês.
o Índices de cesarianas em 2012 no SUS era de 50% e em 2017 cerca de 35% .
o Índices de cesarianas 2012 na UNIMED era de 99,3% (incluindo as eletivas) e em 2017 cerca de 55% .
o Em 2017 a mediana de Parto Normal no Hospital é de 65% .

Parto Humanizado
Renascendo através da
informação

Oficina de Parto
o Tem por finalidade preparar a gestante e o casal para que participem ativamente do parto;
parto;
o Compreender cada fase do trabalho de parto e parto, sentindosentindo-se segura, confortável e esclarecida quanto ao que
acontece com ela e com o seu filho;
filho;
o Mostrar à gestante seu protagonismo no Processo de Parturição ;
o Incentivar a participação do acompanhante no encontro para fornecer suporte e apoio emocional;
emocional;
o Fornecer informações baseadas em evidências cientificas;
cientificas;
o Desmistificar a cultura do Parto Normal e orientar sobre Violência Obstétrica;
Obstétrica;
o Acolher, manter o vínculo com equipe e conhecer a maternidade;
maternidade;
o Fornecer informações e abertura para dúvidas.
dúvidas.

Oficina de Parto
o Por falta de acesso à cursos de gestantes e preparação para o parto no SUS, implementamos esse encontro na
maternidade afim de promover e uniformizar o acesso e o contato à todas as gestantes da rede e região.
região.
o O convite é feito no Pré – Natal .
o Plano de Parto.
Parto.
Desafio:
Desafio: ainda temos um índice de 18 % de gestantes que participam da Oficina , como aumentar ?
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o Relatos de casais que já tiveram parto no hospital;
hospital;
o Imagens, videos e simulações tornam o encontro mais agradável e favorável à participação.
participação.

“Foi meu segundo parto normal. Eu estava no final da gravidez
quando soube do Projeto Parto Normal. Mesmo assim, meu
obstetra tinha fama de ser “cesarista”. Mas a Oficina de Parto
deu força para que eu insistisse no parto normal. O médico
também apoiou a minha opção. É importante que o médico dê a
informação para que a mulher faça sua escolha.”
Helena Cristina D.Brito, médica veterinária

“No início eu não queria parto normal. Mas participei da Oficina de Parto e mudei
de idéia, me convenci a fazer parto normal. Foi muito bom para a
minha filha que nasceu praticamente mamando. Até hoje o desenvolvimento
dela é muito acima da média. Fui bem acompanhada pelo obstetra e pelo
hospital. Acho que o medo das mulheres deve-se à falta de informação sobre o
parto normal ”
Emanuelle F. Donadon, engenheira

Obrigada!

