
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM

SAÚDE





Inaugurada em Dezembro de 1992, a Maternidade

Municipal de Londrina integra a Rede de Assistência

Materno Infantil do município. Referencia à

gestação de risco habitual e risco intermediário para

Londrina e Tamarana, conta com 37 leitos de

AC, 8 de PP e 5 de Observação do RN.



‘Atendimento 100% SUS, realiza

em média 80% dos partos do

município., acompanhando o

processo fisiológico do parto,

puerpério e do recém-nascido.

Indicadores do último

quadrimestre:

•Total geral de atendimentos:

13.845

•Total de partos: 1.153

•Taxa de Parto Normal: 67%



Aqui já nasceram mais de 60.000 

bebês



Reconhecida nacionalmente pelas boas práticas

parto e nascimento e promoção, proteção e

Aleitamento Materno

Hospital Amigo da Criança, 2000
Premio Galba de Araujo, 2006



Atendimento com profissionais qualificados para
oferecer elevados padrões técnicos, científicos e de
humanização, respondendo as necessidades do
“trinomio”Mãe-Filho – Família;



Ampliamos o respeito a dignidade da Mulher inseridos

na Política Nacional de Humanização do Parto:

 Acolhimento da Gestante da Recepção à 

Internação



 Respeito ao direito e desejo da mulher em ter um 

acompanhante da família ou amigo durante o trabalho de 

parto, parto e pós parto, dando-lhe segurança e apoio



 Atuação do acompanhante: Apoio físico e emocional,

propiciando maior segurança, menor tempo de Trabalho

de parto, menos medicalização...



 Avaliação e monitoramento da vitalidade fetal e bem 

estar materno



 Liberdade de Movimentação e escolha da posição 

durante o trabalho de parto



 Métodos não farmacológico para alívio da dor



 Receber dieta durante evolução do trabalho de parto 



 Acompanhante participando do parto apoiando, 
cortando o cordão umbilical, assistindo o primeiro 
banho...



 Estímulo ao contato precoce pele a pele na sala de 

parto, favorecendo o vínculo mãe e filho e a descida 

rápida do leite materno. 



 Início precoce do aleitamento materno.



 OFERECER 

ALOJAMENTO 

CONJUNTO E 

POR EM 

PRÁTICA OS 10 

PASSOS PARA 

O SUCESSO 

DO 

ALEITAMENTO 

MATERNO 

(IHAC) 



 Participação  dos 

pais e vovós 

contribuindo com 

suas experiências 

com o cuidado dos 

bebês e aleitamento 

materno



 Visita médica 

diária pelo 

Pediatra e 

Obstetra



 “Teste do olhinho”



 Teste da 
orelhinha



Teste do pezinho

Realizado somente 

com 48hs após o 

nascimento



Contamos ainda com os seguintes serviços:

Programa de 

orientação 

odontológica



Sala de Vacina



Posto de 

coleta 

de Leite 

Humano



Homenagem a Mãe doadora



Reunião Educativa diária 



Internação 

condicional 

ao Bebê



Atendimento do 

Serviço Social

Registro de 

nascimento

Programa 

cidadania



Programa 

NENE

Informação 

do risco de 

desmame 

precoce 

para UBS



Conhecendo a sua Maternidade por dentro



“Para se mudar a humanidade é preciso 

mudar a maneira de nascer”.            

Michel Odan



A MELODIA DA HUMANIZAÇÃO

“QUANDO NOS PERMITIMOS SENTIR O 
OUTRO, NOS TORNAMOS MAIS RICOS 

E MAIS HUMANOS”.

Obrigada!


