O Bebê
chegou!
Guia para o
nascimento
do seu bebê

Orientação de Preparo Cirúrgico
Seguir corretamente as orientações
médicas do jejum, caso seja indicado
para o seu procedimento;
Estar acompanhado por alguém
maior de 18 anos;
Chegar 2 horas antes do horário
agendado;
Levar documento com foto;
Se tiver plano de saúde, levar
carteira e a guia autorizada;
Levar carteira de gestante, se possuir;
Levar exames complementares
solicitados pelo médico assistente;
Levar consentimento assinado pelo
paciente e testemunhas.
BANHO PRÉ-OPERATÓRIO
Tomar banho com água e sabonete,
de preferência neutro, imediatamente
antes de sair de casa.
É importante reforçar a higiene na
região genital e no umbigo.
Não remover pelos. Se necessário o
médico orientará a remoção no hospital,
com equipamento apropriado, momentos
antes da cirurgia.

Documento de identidade com foto
Carteira e a guia autorizada,
se tiver plano de saúde
Carteira de gestante, se possuir
Exames complementares solicitados pelo médico assistente
Consentimento assinado pelo
paciente e testemunhas

Menores de 18 anos devem
estar acompanhadas por um
responsável legalmente
constituído e documentado

2 ou mais camisolas ou pijamas
com abertura frontal
Sutiãs próprios para amamentação
1 roupão
Calcinhas e meias confortáveis
Absorventes para os seios
Chinelo não escorregadio
para o banho
Chinelo ou pantufa não escorregadia
para o quarto, fácil de calçar
Roupa para a saída
da maternidade
1 sacola para roupas sujas
Kit de maquiagem
Evite
Prendedores de cabelo

perfumes!

Produtos de higiene pessoal

Escova de dentes, creme e fio dental,
shampoo, condicionador, sabonete,
desodorante, hidratante, escova de cabelo
e absorvente hospitalar noturno

Medicamentos

A paciente deve trazer seus medicamentos de
uso contínuo e suplementos, dentro das
embalagens originais, para que o médico avalie
a continuidade do uso

MALA DO

b e b ê
6 body (tip-top)
6 mijões
6 macacões
6 pares de meia
Fraldas de boca
2 casaquinhos com
botões na frente
1 xale ou cobertor
Roupa para saída
da maternidade
2 mantas
1 pacote de fraldas
descartáveis

Escova para cabelo
2 toalhas-fraldas
Sabonete líquido
de glicerina (PH
neutro)
Cotonetes
Álcool 70%
Algodão
Pomada para
assadura
1 sacolinha para
roupas sujas

Observação: lave
todas as roupas do
bebê com sabão
neutro, antes de vir
para a maternidade

ANOTEM ESSES
RECADINHOS
IMPORTANTES

1)

O acompanhante pode
assistir ao nascimento e
permanecer com a mãe
durante toda a internação

2)
3)

É importante estar
atento às orientações
de seu médico

Quando agendado o
procedimento, é
fundamental chegar com
2 horas de antecedência

Normalmente,
o tempo de estadia
na Maternidade
é de 2 dias

4)

As refeições da
paciente, adequadas
às suas necessidades
específicas, são fornecidas
pela Maternidade.
É vedado o consumo
de outros alimentos

5)

A Maternidade
fornece gratuitamente ao
acompanhante o café da
manhã. Demais refeições
podem ser solicitadas e pagas
no momento da saída

6)

Na enfermaria
também é
fornecida roupa
de cama ao
acompanhante

Importante saber!
Visitas às unidades de internação
das 10h às 21h. É permitida a
entrada de um visitante por vez.
É permitida a permanência de
um acompanhante por paciente.
As trocas devem ser feitas
preferencialmente à
partir de 2h da entrada.
Visitas de crianças a partir
de 12 anos são permitidas
acompanhada por adulto.
A liberação deve ser formalizada
pela equipe assistencial para
menores de 12 anos.
Conforme a legislação, todo
paciente menor de 18 anos
deverá obrigatoriamente
ter um acompanhante
maior de idade e capaz.

REGISTRO
E VACINAS
Entregamos o
documento necessário
para o registro do bebê
O cônjuge pode fazer o registro no
cartório, se o casal possuir certidão de
casamento. Caso contrário, o registro só
pode ocorrer com a presença da mãe
Realizamos triagem
auditiva neonatal
no bebê logo após
o nascimento

(teste da orelhinha)

A Maternidade tem parceria
com a Vigilância Epidemiológica
do município e o bebê recebe
as vacinas Hepatite B e BCG
antes de sua alta

Possuímos serviço para
colocação de brincos
Na alta hospitalar
o pediatra fornece a guia
para o Teste do Pezinho
que pode ser agendado
no Laboratório da Unimed

Agende pelo
WhatsApp
(47) 3341-4444

ALTA HOSPITALAR
Após a alta médica
(obstetrícia e pediatria),
a paciente deverá liberar
a sua acomodação,
conforme orientação
da enfermagem

FINANÇAS
Os valores referentes à
Maternidade podem ser
pagos em dinheiro,
cartão de débito
ou de crédito
Os contratantes do Pacote
Hospitalar podem efetuar o
pagamento com cartão
de crédito, em até 10
parcelas mensais
A Maternidade oferece
a opção de mudar a
acomodação de enfermaria
para apartamento
Consulte a tesouraria
para mais detalhes

Parabéns
pelo bebê!

