O que levar para a maternidade?
Veja a nossa sugestão de itens que a mamãe deve levar para a maternidade, para uso
pessoal e do bebê, e que deverão ser utilizados durante a estadia no Hospital Aliança.
Para o conforto do bebê:

Para o conforto da mãe:
Camisolas com abertura na frente para a amamentação - 03 unid.
Roupão - 01 unid.
Chinelo confortável - 01 unid.
Sutiã para amamentação - 03 unid.
Calcinhas de cintura alta com reforço para o abdômen - 03 unid.
Almofada de amamentação em formato de U - 01 unid.
Material para higiene de uso pessoal:
Xampu, sabonete, desodorante sem perfume.
Escova e pasta de dente.
Escova para cabelo.
Absorvente.
Pré-agendamento
Deverá ser feito com 10 (dez) dias de antecedência da data
provável do parto.
O pré-agendamento é presencial e são necessários os
seguintes documentos:
RG / CPF.
Carteira do convênio.
Solicitação de internamento no formulário próprio
do convênio (a depender do tipo de plano).
Termo de Ciência e Consentimento para parto
(Normal ou Cesáreo).
Certidão de casamento (se houver).

Lençol para berço hospitalar (lençol para carrinho
ou trocador) - 06 unid.
Manta - 03 unid.
Cueiro de flanela - 06 unid.
Conjunto completo de roupa ou macacão de algodão
puro - 06 unid.
Pares de meias - 06 unid.
Pares de luvas (ou pares de meias) - 06 unid.
Fralda de tecido - 06 unid.
Toalha fralda - 02 unid.
Toalha felpuda com capuz - 02 unid.
Pente ou escova de cerda natural - 01 unid.
Tesourinha (ponta romba) própria p/ unhas de
recém-nascido - 01 unid.
Sabonete líquido glicerinado neutro para recém-nascido - 01 unid.
Pacote de fralda descartável tamanho pequeno - 01 unid.
Caixa de cotonetes - 01 unid.
Toucas de algodão para o Rn - 06 unid.
Bebê conforto/ cadeirinha do carro.

Horário de Internação
A gestante deverá confirmar com o/a obstetra a data/horário
do parto e comparecer para internação com 2 (duas) horas de
antecedência. Confirme com o seu médico.
OBS: Qualquer impossibilidade de internação, devido
a indisponibilidade de leitos, o obstetra será contatado
previamente pelo Hospital.
Documentos para internação
Paciente:
RG+Certidão de Casamento e/ou União Consensual (se houver).
CPF.
Carteira do Convênio.
Solicitação de internação (original).
Consulta pré-anestésica.

Marcação da consulta pré-anestésica
Tel.: (71) 2108-4602/5979. Horário: 9h às 11h40/14h às 16h40.
Marcação e alteração da data/horário de agendamento
O obstetra deverá contatar o setor de agendamento do Centro Obstétrico.
No dia do parto, traga também todos os exames realizados no pré-natal.
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Responsável:
RG / CPF.

