


Projeto Parto Adequado

Visando a oferecer às mulheres e aos bebês o cuidado certo, na hora certa, ao longo da 
gestação, trabalho de parto e no pós-parto, a Unimed Araraquara atua como apoiadora 
do Projeto Parto Adequado.

Este projeto é uma iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), do 
Hospital Israelita Albert Einstein e do Institute for Healthcare Improvement (IHI), e tem 
por objetivo mudar o modelo de atenção ao parto, promovendo o parto normal e 
favorecendo a redução de cesáreas desnecessárias.
Para isso a Unimed de Araraquara já efetuou uma série de adequações, em especial no 
Hospital São Paulo (recurso próprio) onde incorporou uma equipe multiprofissional 
especializada em parto adequado, além de garantir a estrutura necessária para essa hora 
tão importante.

Com isso busca-se reduzir riscos desnecessários e melhorar a segurança do paciente e a 
experiência do cuidado para mães e bebês.
“Respeite o tempo do seu bebê. Para o nascimento, não há feriado: evite o parto 
agendado, escolha o #partoadequado.”

Saiba mais sobre em: http://www.ans.gov.br/

O parto é um momento muito especial, que marca uma transição na vida da mulher e da 
família. Representa o primeiro encontro com o bebê. Por isso, é importante a mulher 
vivenciar este momento plenamente.

Pense em tudo o que gostaria ou não gostaria que acontecesse em seu parto, quem você 
gostaria de ter ao seu lado, como gostaria de aliviar a dor, etc.

Quando for escolher o médico para realizar o seu pré-natal, você pode buscar 
informações importantes junto a sua operadora pelos canais de comunicação 
disponíveis, como o percentual de cesarianas e de parto normais realizados pelo médico 
e a maternidade.

Além disso, esclareça as dúvidas com seu médico. Assim você participará de forma ativa 
de todas as decisões sobre o seu parto.

O parto cesáreo é procedimento cirúrgico que deve observar claras indicações médicas.
Todas as mulheres têm o direito a um acompanhante de sua livre escolha no pré-parto, 
parto e pós-parto imediato. 

Planos hospitalares com obstetrícia com acomodação enfermaria, quarto semi-
privativo, quarto privativo, ou qualquer outra acomodação, devem cobrir as despesas da 
paramentação (roupas higienizadas necessárias para entrar no centro cirúrgico), 
alimentação e acomodação do acompanhante.

Fonte: adaptado da ANS
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Informações do Obstetra



ABO-RH

HB / Ht

Glicemia de Jejum

TOTG (2h / 75g)

Coombs indireto

Urina-EAS

Urocultura

TSH

Toxiplasmose IgM

Toxiplasmose IgG

Rubéola IgM

Rubéola IgG

HBsAg

Anti-HBs

HIV I / HIV II

HCV

Citomegalovírus

VDRL

Outros



IG DUM

IG USG

Peso (Kg)

Edema

Pressão Arterial (mmHG)

Altura Uterina (cm)

Peso Feto

BCF

Mov. Fetal 

Apresentação fetal

Toque, se indicado

Observações





Camisolas (com abertura na frente ou botões, 
para facilitar a amamentação)

4 camisas ou bodies
4 mijões
4 pares de meia
4 macacões
1 par de luva
1 cobertor
1 manta
1 tesourinha
1 escovinha de cabelo
3 fraldas de pano
1 pacote de fraldas RN ou P

Sutiãs (três ou mais próprio para amamentação)
Calcinhas
Chinelo

Roupas e Acessórios para o bebê:

Itens pessoais e de toalete
Uma roupa para retornar para casa. 
Deve ser solta e confortável



Rua Carlos Gomes, 1943 - Centro - Araraquara - SP
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