
Informativo para Gestantes 
 
Nossa Maternidade possui:                                                                                     
 
Quartos equipados com ar-
condicionado,                                                            
frigobar e televisão. 
 
*Obs: Serviço terceirizado de TV, acrescido de                                         
R$ 10,00 por dia   
                                                                                                                                                                                                                                   
Tipos de Acomodação                                                                                              

• Coletivo – quarto não privativo (enfermaria)                                                                                  
• Apartamento – quarto privativo (individual)                                                                                    
•  

Plantão de Ginecologia e Obstetrícia Unimed 
O Hospital São Paulo dispõe de plantão de Ginecologia 
e Obstetrícia 24 horas exclusivo para atendimento de 
pacientes Unimed . Entrada pela recepção central do 
Hospital. 
Obs: Emergências serão atendidas pela recepção 
central plantão GO.                                                           
  
 Cardiotocografia 
Os exames de cardiotocografia poderão ser agendados 
através do telefone (16) 3977-8400-whatsapp , a 
gestante deverá vir bem alimentada e   chegar com 30 
minutos de antecedência . 
  
Rotina de Agendamento Partos 
Os partos eletivos poderão ser agendados  diretamente 
pelo médico obstetra no agendamento cirúrgico do 
Hospital (16) 3977-8407 whatsapp . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Parto Humanizado 
Para as gestantes que optarem por 
realizar o parto humanizado, o 
Hospital São Paulo disponibiliza um 
quarto equipado para tal fim, e 
também neste caso o médico deverá 
entrar em contato com o Hospital 
solicitando a reserva do quarto . Poderão ficar no 
quarto além da paciente seu acompanhante a doula ou 
enfermeira. 
 

 
Acompanhantes durante o parto: 
Partos em Centro Cirúrgico (normal ou cesariana) a 
gestante terá direito a um acompanhante de sua 
escolha. 
Fotografo : apenas os credenciados ao Hospital 
Primicias TV : (16) 99962-2038 
TV Baby (16) 99791-0475 
 
Trazer o Cartão de pré natal 
                                                                                                                                   
Pós parto 
A puérpera e o bebê contarão com uma equipe de 
profissionais preparados e treinados para auxiliar nos 
cuidados maternos e nos 
primeiros cuidados com o bebê, 
assim como para prestar todas as 
orientações necessárias 
referentes ao banho, cuidados 
com o coto umbilical, . 
 
Amamentação                                                                                          
Sabendo da importância da amamentação para mãe e 
bebê, durante a internação será oferecido o suporte 

necessário pelos profissionais 
do hospital,  nas primeiras 
mamadas do bebê, sendo 
fornecidas as orientações e 
esclarecimentos necessários. 

Após a alta na existência de alguma dúvida a mãe 
poderá entrar em contato com as enfermeiras da 
Maternidade,para agendar um horário para 
esclarecimento (16) 3977-8400 ramal 341 ..                                                                                                                           
                                                                                                                                    
Sugestão de Enxoval 
                                                                                                                 
Para o Bebê 
• 02 conjuntos de boddy (com calça comprida); 
• 02 macacões compridos; 
• 02 pares de sapatinhos ; 
• 02 mantas ou cobertores ou 

edredons; 
• 08 fraldas descartáveis (por dia). 

 
Para a Mamãe 
• 02 pijamas ou camisolas 

• 01 troca de roupa 
• 01 par de chinelos de borracha                                                                                                                     
• Soutien de amamentação 
• Produtos de higiene: absorvente (pós-parto), 

sabonete, shampoo,condicionador, pente, escova 
de dente, creme dental, fio dental. 

• Calcinhas confortáveis   
 
Identificação e Alta 

Para segurança dos bebês , eles deverão 
permanecer identificados durante toda internação 
com a pulseirinha para possibilitar a identificação e 
as conferências necessárias, assim como a 
mamãe . No momento da alta, a mamãe e o bebê 
deverão ser acompanhados pela enfermagem , 
onde será realizada a conferência da pulseira da 
mãe e do bebê , antes da liberação da alta. 
                                 
Ligue para conhecer nossa Maternidade                                                                    
As visitas poderão ser realizadas de segunda a 
sexta feira as 14:30 horas com agendamento 
prévio .                                              
 
Telefones para contato:                                                                                            
PABX (16)3977-8400                                                                      
Primícias Digital: (16) 3023-5143 / (16) 99962-2038 
TV Baby: (16) 99791 – 0475 
 
Contas Particulares: Tel: (16)3977-8408 
 
 
Informações para armazenamento de células-
tronco do sangue de cordão umbilical, ligar para 
Cryopraxis – central 24 hs. – 0800 606 7777 ou 21 – 
2141-7777. 

Em Ribeirão Preto, representante Elisabete Silveira 
– 16 – 7811-2132. 
 
Para cadastro de Doulas, contato na Secretaria 
Administração  : (16) 3977 8403 . 
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MEMORIAL HOSPITAL S/A 
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