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Complexo Hospital de Clínicas – CHC/UFPR 

Pontos relevantes em relação ao cenário:

Em 2014: adesão a EBSERH, união do HC com MVFA.
• Constituição do Complexo Hospital de Clínicas UFPR.

Em 2020: devido a Pandemia COVID-19, união das maternidades na estrutura física do HC.
• Principal impacto: aumento expressivo no atendimento a gestantes de risco habitual, repercutindo em 

necessidade de alinhamento dos modelos de atenção.

Em 2022: A reforma para  CPN
• Em processo de construção de fluxos e protocolos para atendimento de gestantes de risco habitual. 



Maternidade do CHC- UFPR: busca con nua 

Respeito ao protagonismo da mulher no parto 
Cumprimento de normas e legislações pertinentes a obstetrícia e neonatologia 

Ser um centro formador de excelência 
Realizar o cuidado centrado no paciente

Compartilhamento de decisão entre equipe multiprofissional e entre equipe, mulher e 
família 

Oportunizar experiência positiva no ato do nascer







Como iden ficamos nossos pontos forte e 
fragilidades?  







Ouvidorias 

“Gostaria de agradecer primeiramente a equipe do PA... E em seguida pelo Dr. D. N
que me passou total tranquilidade no momento mais importante da minha vida. Me 
acompanhou do inicio ao fim respeitando todos os meus limites como mãe e mulher
Transformou meu medo em sonho realizado!! Excelente ser humano!! E para conclu
fomos bem acolhidas no alojamento conjunto!! HC de Parabéns !!

A.Z. (05/01/20



Ouvidorias

“... Atendimento fora dos padrões de 
tão bem realizado. Carinho e atenção 
que no momento tão delicado para nós 
mamães nos faz sentir acolhida... Na 
sala de parto a equipe inteira foi 
sensacional... Quero dar nota 10 ao 
hospital pelo atendimento....”

F.G. (07/01/2021)

“... Gostaria de registrar minha total 
gratidão pelo hospital, por todo amor 
recebido do momento da internação até a 
alta. Eu estava muito receosa, devidos 
novos procedimentos relacionados á 
pandemia, mas me senti acolhida a todo 
momento,... Me trataram como amor e 
carinho...”

A.C.P.E. (06/01/2021



• Gerenciamento de indicadores assistenciais, promovendo ações de melhoria na prátic

• Assegurar que as mulheres tenham seus direitos respeitados independente do local em
se encontrem dentro do CHC; 

• Estimular os profissionais a trabalharem cada vez mais integrados, valorizando tecnolo
leves; 

• Estimular as mulheres a cobrarem dos profissionais da saúde o respeito a seus direito

• Promover ações que atinjam a sociedade para o entendimento do nascer seguro e 
respeitoso. 

Desafios



Muito Obrigado!!!
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