O melhor para os bebês.
E para quem quer o melhor para eles.
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O Hospital e Maternidade Madre Theodora
abre as portas para você e sua família. E leva
todo o conforto que pais e bebês precisam
nesse momento tão especial de suas vidas.
Conheça cada detalhe pensado para receber
você com o carinho e o respeito que merece.

8779_Folder_A5_MadreTheodora.indd 2-3

7/17/17 10:24 AM

Acomodação privativa para todas as gestantes;
Presença de acompanhante durante toda
a permanência no quarto, na sala operatória
e na área de recuperação anestésica;
Incentivo e orientação para amamentação
na primeira hora de vida do recém-nascido;
Regime de alojamento conjunto 24 horas;
Avaliação fonoaudiológica do recém-nascido;
Orientações na alta hospitalar sobre cuidados com
amamentação, banho, higiene do coto umbilical
e cicatriz cirúrgica feitas por profissionais capacitados;
Agendamento de retorno com neonatologista
após a alta hospitalar.
Quando o assunto é cuidado, o Madre Theodora
pensa em tudo que há de melhor, tanto para os pais
quanto para seus bebês. Além da comodidade
de ter um serviço de cartório à sua disposição
dentro do hospital, as famílias também contam
com o sistema de Alojamento Conjunto,
no qual o bebê permanece com a mãe 24h
por dia até a alta hospitalar.
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Diferenciais da maternidade do Madre Theodora:
• As instalações de internação, Centro Obstétrico, UTIs Adulto e
Neonatal estão integradas, oferecendo um atendimento seguro,
maximizando o conforto e a eficiência a você e toda a sua família
nesse momento.
• Informações sobre os diferenciais da unidade na hora do parto:
- Presença do acompanhante de escolha e doula;
- Privacidade no local do parto;
- Apoio empático pelos profissionais de Saúde durante
o trabalho de parto e parto;
- Fornecimento às gestantes e acompanhante de escolha sobre
todas as informações e explicações que desejarem;
- Contato cutâneo direto precoce entre mãe e filho e apoio ao início
da amamentação na primeira hora após o parto segundo
as diretrizes da OMS sobre aleitamento materno.

• Curso de gestantes:
Ocorrem três vezes ao mês. Realizado por profissionais altamente
capacitados para orientar e sanar as dúvidas nesse momento
preparatório à chegada do bebê. O agendamento pode ser
realizado pelo e-mail agendamento@hmmt.com.br
ou pelo telefone (19) 3756-3013.
• Participamos do Programa Parto Adequado da ANS
(Agência Nacional de Saúde). Essa iniciativa visa oferecer
às mulheres e aos bebês o cuidado certo, na hora certa,
ao longo da gestação, durante todo o trabalho de parto e pós-parto,
considerando a estrutura, o preparo da equipe
multiprofissional e a medicina baseada em evidências.

• Informações sobre os diferenciais
da unidade na hora do pós-parto:
- Acompanhante de escolha nas 24 horas;
- Amamentação sob livre demanda;
- Visitação de familiares e irmãos do recém-nascido;
- Avaliação diária e, quando necessária, de médico neonatologista;
- Acompanhamento de equipe multidisciplinar: médico, enfermeira, 		
técnica de enfermagem, fonoaudióloga e nutricionista;
- Estímulo aos cuidados com o recém-nascido: banho, higiene íntima,
troca de fraldas e higiene do coto umbilical;
- Coleta do teste do pezinho após 48 horas do nascimento;
- Agendamento de consulta com médico pediatra após a alta hospitalar.
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R. José Geraldo Cerebino Christófaro, 175
Parque das Universidades - Campinas - SP
hmmt.com.br
Dr. José Eduardo Nascimento Delamain
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