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Resumo: A humanização na obstetrícia envolve um conjunto de
conhecimentos, práticas e atitudes que visam à promoção do parto e nascimento,
prevenção da morbimortalidade materna e perinatal e a realização de procedimentos
comprovadamente benéficos, que evite as intervenções desnecessárias,
preservando a privacidade e a autonomia da mulher, com respeito à fisiologia do
parto. Desde 2013 a Maternidade Bairro Novo segue as diretrizes da Rede Cegonha
e tem como desafio a implantação de um novo modelo de assistência obstétrica. A
maternidade atende gestantes de risco habitual, exclusivamente do Sistema Único
de Saúde, é gerenciada pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde
de Curitiba. A maternidade desenvolve ações para qualificar e humanizar a
assistência como: Visita das Gestantes na maternidade; Consulta com o enfermeiro
da maternidade às gestantes a partir de 37 semanas; Roda de conversa com as
mães durante o internamento;Roda de conversa com os acompanhantes; Presença
do Acompanhante em tempo integral durante todo o processo de nascimento;
Estratégias não farmacológicas para alívio da dor durante o trabalho de parto; Sala
de Práticas Integrativas; Exercícios relaxantes; Banhoterapia; Musicoterapia;
Aromaterapia; Penumbra; Livre posição para parir. É dever dos serviços e
profissionais de saúde acolher com dignidade a mulher e o recém-nascido,
considerando estes como sujeitos de direitos, com atendimento digno e humanizado.
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