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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 gosta-
ria que acontecesse em seu parto, quem você 
gostaria de ter ao seu lado, como gostaria de 
aliviar a dor.

Esclareça as dúvidas com seu médico. Assim 
você participará de forma ativa de todas as de-
cisões sobre o seu parto.

O final da gestação, entre a 37a e a 42a semana, 
também é fundamental para a completa for-
mação do bebê dentro do útero, para que após 
o nascimento ele possa se adaptar ao mundo 
exterior, física e mentalmente com mais facili-
dade e tranquilidade. Muitos recém-nascidos 
acabam sofrendo de problemas respirató-
rios devido a cesáreas agendadas e realiza-
das antes do início do trabalho de parto, em 
uma fase em que o bebê ainda não está pron-
to para nascer. Isto pode aumentar algumas 

complicações, tais como problemas respira-
tórios agudos e outras morbidades neonatais, 
quando comparados àqueles nascidos com 39 
semanas ou mais. Em consequência, levar a 
necessidade de internação em uma UTI neo-
nal. Esta situação interfere no início do aleita-
mento materno e na adequada adaptação do 
recém-nascido à vida extrauterina, ocasiona-
dos pela internação.

O parto césareo é procedimento cirúrgico que 
deve observar claras indicações médicas.

Todas as mulheres têm o direito a um acom-
panhante de sua livre escolha no pré-parto, 
parto e pós-parto imediato. 

Dúvidas, reclamações e sugestões, entre em 
contato com o Disque ANS 0800 701 9656.

Fonte: ANS
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Alameda Ministro Rocha Azevedo 366
São Paulo - SP - Brasil

CEP 01410-901

Atendimento Nacional: 0800 016 6633
Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611

Ouvidoria: acesse www.segurosunimed.com.br/ouvidoria ou ligue 0800 001 2565
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