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Gravidez não é doença, mas a gestação de um 
novo ser provoca importantes mudanças fisio-
lógicas no organismo da mulher e pode apresentar 
complicações na evolução. Por isso requer cuidados de 
profissionais de saúde! O obstetra é o médico especialista 
habilitado a atender você antes, durante e após o parto. 
Ele e outros profissionais de saúde irão assistir você nesse 
momento tão delicado e importante da vida e deverão se 
empenhar para que o seu bebê venha ao mundo saudável 
e da forma mais natural possível. São muitos os benefícios 
do parto normal! Você irá se recuperar mais rapidamente 
e isto a deixará muito mais perto do seu bebê. 

A maioria das mulheres tem gravidez normal e pode ter 
seus bebês de parto normal ou natural. Estes tipos de parto 
são os mais recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde por trazerem muitos benefícios e implicarem menos 
riscos para a mãe e o bebê.

Parto Normal  
ou Cesariana,  
o que escolher?

O parto deve acontecer em ambiente seguro, equipado e com a presença de pro-
fissionais de saúde especialistas: médico obstetra, enfermeiro obstetra ou obs-
tetriz, neonatologista e pediatra estão entre eles. Cada um cumpre o seu papel 
e devem atuar de forma harmônica e integrada, intervindo na assistência de 
acordo com sua habilitação profissional. 

Algumas maternidades permitem a presença de doulas e exigem que tenham 
formação na área de saúde (enfermeira, psicóloga, terapeuta ou fisioterapeuta) 
e que o médico autorize a sua permanência no centro cirúrgico. Sua participação 
não prevê nenhum tipo de intervenção e ela não substitui os profissionais tradi-
cionalmente envolvidos no trabalho de parto e nascimento.

É primordial que as escolhas e intervenções sempre visem o bem-estar, a saúde 
e a integridade física e emocional da gestante e do bebê.

Não tenha dúvida! Se tudo correr bem 
durante a gestação, o parto normal ou  
o natural são os mais indicados!

Parto Normal ou Cesariana, o Que Escolher?
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A duração habitual da gestação é de 40 
se manas (nove meses). Mas o nascimento pode 
ocorrer antes ou depois. Na 37ª semana o bebê está 
quase pronto, mas se o parto ocorrer antes da 37ª 
semana é considerado prematuro. A partir da 38ª 
semana o parto é a termo, ou seja, o bebê já está 
maduro. O ideal é que o nascimento ocorra por volta 
da 40ª semana, quando o bebê está totalmente 
pronto para a vida fora do útero. O nascimento deve 
ocorrer no máximo até a 42ª semana, neste caso o 
parto é pós-termo.

O Financiamento  
dos Planos de Saúde

parto prematuro e 
Parto a Termo

O trabalho de parto tem duração  
média de oito a doze horas.

37a

semana
38a

semana
o bebê é considerado 

prematuro

antes da

o bebê já é considerado 
maduro

a partir da
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Se estiver planejando uma gravidez e 
quiser a cobertura do plano ou seguro de 
saúde é essencial contratá-lo antes de engravidar! 
Isto porque a carência para parto a termo é de 300 
dias. Se deixar para fazer o contrato depois de engra-
vidar, não terá como cumprir essa carência e apro-
veitará apenas parcialmente as coberturas do plano. 

Contratando  
o plano de saúde

Quero engravidar!  
O que observar ao contratar  
o plano de saúde? 

Você tem que se decidir pela amplitude da cobertura. 
Pode optar pela cobertura integral, com consultas, 
exames, procedimentos ambulatoriais, internações 
e parto. Neste caso, escolha um plano “ambulatorial 
+ hospitalar com obstetrícia”. Se desejar apenas a 
cobertura de internações e parto, a opção será um 
plano “hospitalar com obstetrícia”. Os planos com a 
cobertura obstétrica dão alguns direitos ao recém-
-nascido, o que será detalhado mais adiante. 

O tipo de acomodação também é uma escolha a ser 
feita. Pode ser enfermaria ou quarto privativo. Na 
enfermaria você ocupará um leito em espaço com-
partilhado com outras pacientes. 

Avalie a rede prestadora de serviços do plano de 
saúde. Optar pela contratação de um plano com 
“livre escolha” de prestadores de serviços também 
pode ser uma alternativa. Esse tipo de plano é ofe-
recido por todas as seguradoras e algumas outras 
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modalidades de operadoras. Além de contar com a 
rede referenciada do plano, você pode escolher um 
estabelecimento ou profissional de saúde não vin-
culado a essa rede e solicitar o reembolso à ope-
radora. Neste caso, o reembolso das despesas será 
de acordo com a cobertura e os limites financeiros 
estabelecidos no contrato. Existem contratos que 
preveem “múltiplos de reembolso”. Mais adiante há 
um capítulo sobre reembolso.

É também preciso considerar suas necessidades com 
relação à abrangência geográfica da cobertura do 
plano de saúde. Pode ser nacional, estadual, grupo 
de estados, municipal ou grupo de municípios.

Busque referências! Avalie atentamente os serviços 
de urgência e emergência, maternidades e profissio-
nais de saúde disponíveis no plano.

Certifique-se de que a rede credenciada ou referen-
ciada tem os estabelecimentos e profissionais de 
saúde indicados ou de sua preferência, para assis-
tirem você neste momento tão importante!

Estou grávida e não tenho  
plano de saúde. O que fazer?

Pela lógica do mutualismo, se o contrato exigir cum-
primento de carências, é provável que não encontre 
um plano ou seguro que lhe garanta a cobertura do 
“parto a termo”, aquele que ocorre depois da 37ª 
semana de gestação, pois a carência é de 300 dias. 

Se ainda for possível cumprir a carência de 180 dias, 
você poderá garantir algumas coberturas impor-
tantes, como exames, parto prematuro (aquele que 
ocorre até o final da 37ª semana), internações para 
tratar eventuais intercorrências.

Contratando o Plano de Saúde

Busque referências! Avalie atentamente 
os serviços de urgência e emergência, 
maternidades e profissionais de saúde 
disponíveis no plano.

Com 180 dias de plano, você garante também  
a assistência do recém-nascido nos primeiros  
30 dias de vida e a inclusão dele no plano sem 
carências (desde que isso seja feito antes do bebê 
completar 30 dias de vida).

Por exemplo, se você contratar o plano na 5ª semana 
de gestação, como demonstrado no quadro a seguir, 
na 31ª semana terá cumprido a carência de 180 dias. 
Se o bebê nascer entre a 31ª e a 37ª semana, o parto 
(prematuro) estará coberto e o recém-nascido terá 
direito à cobertura mencionada no parágrafo ante-
rior. No quadro há outro exemplo para demonstrar 
o que é possível obter na 10ª semana de gestação, 
caso sejam cumpridos apenas 180 dias de carência.
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A “Doença ou Lesão Preexistente (DLP)” é 
aquela que você já sabe ser portadora quando 
vai contratar o plano de saúde.

Se for portadora de alguma 
doença, tenho que informar  
à operadora?

No ato da contratação, a operadora poderá solicitar o pre-
enchimento de uma declaração de saúde para obter infor-
mações sobre Doenças ou Lesões Preexis tentes (DLP).

Embora a gravidez não seja uma doença, ela poderá 
estar associada a alguma delas. 

Omitir uma doença de que você saiba ser 
portadora é considerado fraude e poderá ensejar 
o cancelamento do contrato se a operadora 
comprovar que você ou seu responsável 
forneceu informação não verdadeira.

A “Doença ou Lesão Preexistente (DLP)” é aquela 
que você já sabe ser portadora quando vai contratar 
o plano de saúde. A cobertura de alguns procedi-
mentos relacionados a essa doença ou lesão poderá 
ser suspensa por 24 meses, quando o contrato previr 
a “Cobertura Parcial Temporária (CPT)”.

Contratando o Plano de Saúde

Contratação Carência Nascimento 
entre

Tipo de 
parto

Cobertura  
do parto

Cobertura  
do bebê

5a semana  
de gestação 180 dias

22a – 30a 
semana Prematuro

Sem cobertura. 
Não cumpriu 
180 dias de 
carência.

Sem cobertura. 
Não cumpriu 
180 dias de 
carência.

31a – 37a 
semana Prematuro Coberto até a 

37a semana
Coberto. 
Carência =  
180 dias.

38a – 42a 
semana A termo

Sem cobertura. 
Não cumpriu 
300 dias de 
carência.

Coberto. 
Carência =  
180 dias.

10a semana 
de gestação 180 dias

22a – 35a 
semana Prematuro

Sem cobertura. 
Não cumpriu 
180 dias de 
carência.

Sem cobertura. 
Não cumpriu 
180 dias de 
carência.

36a – 37a 
semana Prematuro Coberto até a 

37a semana
Coberto. 
Carência =  
180 dias.

37a – 42a 
semana A termo

Sem cobertura. 
Não cumpriu 
300 dias de 
carência.

Coberto. 
Carência =  
180 dias.

Meu contrato pode ser 
cancelado no meio da gravidez?
No caso do plano individual, o seu contrato poderá 
ser suspenso ou cancelado se você estiver inadim-
plente por mais de 60 dias ou se for constatada 
fraude no uso do plano ou nas informações pres-
tadas na contratação. No caso de inadimplência, a 
operadora deverá notificá-la com 10 dias de antece-
dência da rescisão ou suspensão do contrato. 
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Posso trocar de plano de saúde 
no meio da gravidez?

Sim, mas terá que cumprir novos prazos de carência, 
se a operadora não aproveitar as carências do seu 
plano atual. Também pode contratar um novo plano 
por meio da portabilidade, o que exige permanência 
mínima de dois anos no plano anterior. 

Na primeira portabilidade, o beneficiário deve estar no 
plano há pelo menos dois anos. No caso do cumpri-
mento de Cobertura Parcial Temporária (CPT), período 
de até 24 meses durante o qual o consumidor não tem 
cobertura para tratamentos relacionados a doenças e 
lesões preexistentes declaradas, o tempo de perma-
nência no plano deve ser de, no mínimo, três anos.  
A partir da segunda portabilidade, basta ser benefici-
ário do plano por, no mínimo, um ano.

Contratando o Plano de Saúde

No contrato coletivo, no caso de fraude ou de perda 
de vínculo do titular, pode haver exclusão do bene-
ficiário, excetuando-se os casos de manutenção do 
vínculo previstos na regulamentação da ANS para os 
demitidos e aposentados. https://goo.gl/ApFRZZ

Saiba mais  
sobre este tema no  
Guia do Consumidor

A portabilidade pode ser feita 
no período de 120 dias contados 
a partir do 1º dia do mês de 
aniversário do contrato. Se perder 
o prazo, terá que esperar o ano 
seguinte. Ex: se o contrato foi 
assinado em 1º de janeiro,  
a portabilidade pode ser feita entre 
1º de janeiro e 31 de abril. A faixa  
de preço do novo plano deve ser 
igual ou inferior a do plano de 
origem, considerando o valor na 
assinatura do contrato.

PORTABILIDADE!
FIQUE ATENTA À JANELA DE
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Quais são as carências 
para as consultas e exames  
do pré-natal?

carências para 
Gestação,  Parto  
e  Nascimento

A carência máxima exigida é de 180 dias, para con-
sultas, exames, terapias ambulatoriais e internações. 

Quais são as carências  
máximas exigidas para o parto?
Para o parto a termo, aquele que ocorre a partir de 
38 semanas de gestação, a carência é de 300 dias. Se 
o parto for prematuro, ou seja, ocorrer até o final da 
37ª semana, a carência é de 180 dias.

Carências para Gestação, Parto e Nascimento

180 dias 300 dias
Carência máxima 

exigida para consultas, 
exames, terapias 
ambulatoriais e 

internações. 

Carência para o  
Parto a Termo,  

aquele que ocorre a 
partir da 38a semana  

de gestação
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Qual a carência para internações 
por problemas da gravidez?

A carência é o intervalo de tempo durante o qual o bene-
ficiário paga a mensalidade, mas ainda não tem acesso a 
algumas coberturas do contrato.

Nos planos ou seguros de saúde se aplica o conceito de 
mutualismo. Ou seja, a receita das mensalidades constitui 
um fundo mútuo que será utilizado para cobrir as des-
pesas daqueles que necessitaram de assistência médica. 

Como os custos com a assistência à saúde são muito 
altos, se todos precisarem dela ao mesmo tempo, os 
recursos desse fundo não serão suficientes para cobrir 
as despesas.

A operadora poderá estabelecer um prazo máximo de 
180 dias de carência para tratar em ambiente hospitalar 
as intercorrências da gestação ou qualquer outro pro-
blema de saúde. 

Exemplos de intercorrências na gravidez: 

 abortamento, 

 parto prematuro, 

 gravidez anormal (fora do útero), 

 desidratação, 

 hemorragias, 

 pressão alta, 

 diabetes gestacional etc.

Por que tenho que cumprir 
carência para o parto?

Carências para Gestação, Parto e Nascimento

O plano ou seguro de saúde é uma proteção 
econômica contra riscos eventuais. Essa é a 
finalidade dele! O objetivo da carência, portanto, 
é garantir a viabilidade do sistema.

A carência é o intervalo de tempo durante 
o qual o beneficiário paga a mensalidade, 
mas ainda não tem acesso a algumas 
coberturas do contrato.

O que fazer se precisar internar 
durante o período de carência?

Durante o período de carência, se o médico reco-
mendar a internação clínica ou cirúrgica para tratar 
alguma intercorrência da gestação, você terá que 
arcar com as despesas. O plano de saúde não terá 
que custeá-las, mesmo que seja uma internação de 
urgência ou emergência. 

Nos casos de acidente pessoal, a cobertura será inte-
gral após 24 horas da vigência do contrato.
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Qual a diferença entre o 
atendimento de urgência  
e emergência?

urgência e emergência 
Relacionadas à 
Gestação

Urgência e Emergência Relacionadas à Gestação

Para fins da cobertura e fixação das carências dos 
planos de saúde, a Lei 9.656 e a regulamentação da 
ANS estabeleceram que o atendimento de urgência 
é aquele destinado aos casos resultantes de “aci-
dentes pessoais” ou de “complicações no processo 
gestacional”. E o atendimento de emergência é para 
os casos que implicarem “risco imediato de vida ou 
de lesões irreparáveis” para o paciente, caracterizado 
em declaração do médico assistente. 

Se o contrato estipular prazos de carências, os aci-
dentes pessoais devem estar integralmente cobertos 
após 24 horas da vigência do contrato. Para os demais 
casos, enquanto o beneficiário estiver cumprindo 
carências para internação (a carência máxima permi-
tida é de 180 dias), o atendimento estará limitado às 
primeiras 12 horas no pronto-atendimento.

Se o contrato estipular prazos de 
carências, os acidentes pessoais devem 
estar integralmente cobertos após  
24 horas da vigência do contrato. 
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O que faço no caso de urgência 
se estiver cumprindo carências? O que é um acidente pessoal?

Urgência e Emergência Relacionadas à Gestação

Se houver previsão de carências no seu contrato, 
após 24 horas de vigência você terá direito apenas 
ao atendimento de urgência no pronto-atendimento 
durante as primeiras 12 horas (exceto no caso de 
acidente pessoal, como explicado no item anterior). 
Se for necessária qualquer assistência que requeira 
internação hospitalar, ou seja, procedimentos exclu-
sivos da cobertura hospitalar, o plano ou seguro de 
saúde não cobrirá essas despesas, mesmo dentro do 
período das 12 horas. 

Caso aconteça esta situação e você não tenha con-
dição financeira de arcar com a despesa, a operadora 
providenciará sua remoção para um hospital público.

Acidente pessoal é um evento com data específica, 
exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, 
violento e causador de lesão física, que torne neces-
sário tratamento médico. 

Alguns exemplos de eventos que caracterizam um aci-
dente pessoal são: queda de escadas ou da própria 
altura, atropelamento, acidente em meios de trans-
porte, acidente decorrente de ação da temperatura do 
ambiente ou influência atmosférica, acidente decor-
rente de escapamento acidental de gases e vapores.

O que é um atendimento de 
urgência relacionado à gestação?
Alguns exemplos de urgência e emergência especifi-
camente relacionadas à gestação: gravidez anormal 
(fora do útero), abortamento, hemorragia genital/ute-
rina, pressão alta e diabetes complicando a gravidez, 
convulsões na gestante, desidratação por vômitos 
incontroláveis, descolamento prematuro da placenta, 
contrações uterinas intensas, infecção generalizada.

Não hesite em procurar assistência médica se apre-
sentar: alteração dos batimentos cardíacos (diminuição 
ou aceleração), dificuldade de respirar, desmaios, convul-
sões, hemorragia, perda de consciência, dor abdominal 
intensa, vômitos incontroláveis, sinais de desidratação, 
sangramento genital, expulsão do feto.

É responsabilidade do plano de saúde viabilizar a 
remoção de seu beneficiário para a rede pública. Isto 
significa providenciar e pagar uma ambulância com os 
equipamentos necessários para manutenção da vida.

Entretanto, se você ou seu responsável optar pela sua 
transferência para o hospital (próprio ou contratado) do 
seu plano ou para outro hospital privado, a operadora 
não terá responsabilidade financeira pela remoção. 

Se você for vítima de um “acidente pessoal” o aten-
dimento será integral após 24 horas da vigência  
do contrato.
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Quais são os recursos exclusivos 
da cobertura hospitalar? Se estiver em outra cidade  

posso ser atendida em caso  
de urgência e emergência?

Urgência e Emergência Relacionadas à Gestação

Depende. Sim, se você estiver na área de abrangência 
do plano de saúde.  

A abrangência nacional garante a cobertura em todo o 
território nacional. Outras opções são a abrangência 
Estadual, Grupo de Estados, Municipal ou Grupo  
de Municípios. 

Informe-se com a sua operadora! 

Utilização da estrutura hospitalar, por período supe-
rior a 12 horas, para realização de procedimentos 
para diagnóstico ou tratamento, mesmo que não 
necessitem de internação;

Internação em leito hospitalar para observação, tra-
tamento clínico ou cirúrgico;

Internação em unidade de terapia intensiva e uni-
dades similares;

Internação em hospital-dia (recurso intermediário 
entre a internação e o ambulatório).

Quais procedimentos 
necessitam de recursos 
exclusivos da cobertura 
hospitalar?

Na gravidez são os seguintes: parto (normal ou cesa-
riana), curetagem após o aborto, cerclagem do colo 
uterino (procedimento para manter o colo uterino 
fechado até o final da gravidez), cirurgia de gravidez 
anormal, ou seja, que ocorre fora do útero, revisão 
obstétrica de parto feito fora do hospital, tratamento 
das intercorrências clínicas da gestação.

Não hesite em procurar assistência médica se 
apresentar: alteração dos batimentos cardíacos 
(diminuição ou aceleração), dificuldade de 
respirar, desmaios, convulsões, hemorragia, 
perda de consciência, dor abdominal intensa, 
vômitos incontroláveis, sinais de desidratação, 
sangramento genital, expulsão do feto.
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do plano hospitalar com 
obstetrícia?

Cobertura Obstétrica 
no plano de saúde

Além das coberturas do plano hospitalar sem obste-
trícia, estão garantidos:

 Pré-natal;

 Atendimento pediátrico à gestante (a partir do 
3º trimestre de gestação);

 Parto e pós-parto (período de 10 dias após o 
parto);

 Acompanhante durante o trabalho de parto, 
parto e pós-parto;

 Atendimento integral ao recém-nascido (sala 
de parto, berçário e UTI);

 Assistência ao recém-nascido durante os pri-
meiros 30 dias após o parto;

 Inscrição do recém-nascido como dependente 
do plano, sem o cumprimento de carência, em 
até 30 dias do nascimento ou adoção.

Este tópico é específico para o plano 
hospitalar com cobertura obstétrica.
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Tenho que pagar o  
anestesista para o parto?
A cobrança do serviço de anestesia diretamente ao bene-
ficiário só é permitida nos planos que preveem livre 
escolha de prestadores de serviços. Neste caso, o benefi-
ciário é reembolsado da despesa assistencial de acordo 
com as condições contratuais.

Para planos com rede própria ou contratada, as opera-
doras devem oferecer os serviços de anestesia de seus 
hospitais (próprios ou contratados) ou de anestesistas 
credenciados e pagar diretamente aos profissionais.

O plano de saúde  
cobre o parto domiciliar?
O plano de saúde não é obrigado a cobrir as despesas do 
parto realizado no domicílio ou fora do ambiente hospitalar. 
Entretanto, por liberalidade, planos ou seguros de saúde 
podem oferecer a assistência domiciliar (inclusive para 
parto) como um serviço adicional. Consulte sua operadora 
ou o contrato do plano para saber se tem essa cobertura.

Todos os exames realizados  
no pré-natal são cobertos?
Sim. Os exames do pré-natal cobertos nos planos de saúde 
são os constantes no Rol de Procedimentos e Eventos da 
ANS (que é a lista mínima de consultas, exames e trata-
mentos que as operadoras são obrigadas a oferecer, de 
acordo com a segmentação do plano).

O plano de saúde não cobre  
as vacinas da gestante e do bebê.  
Salvo se estiverem previstas  
no contrato.

GESTANTE
VACINAS DA

O plano de saúde não é obrigado a 
cobrir as despesas do parto realizado no 
domicílio ou fora do ambiente hospitalar. 
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É muito importante se informar sobre a possibilidade de cobrança no início do pré-
-natal! Caso não esteja disposta a assumir o pagamento desta taxa, a operadora lhe 
indicará outro profissional para acompanhá-la na gestação e no parto. Se você não 
fez nenhum acordo, e o médico da rede credenciada do seu plano de saúde lhe 
exigiu o pagamento da taxa, entre imediatamente em contato com a operadora.

SOBRE

obstetrícia

O obstetra do plano cobrou a taxa  
de disponibilidade obstétrica. O que faço?

É a taxa cobrada por alguns obstetras como garantia de que estarão disponíveis 
para assistir você durante todo o período de trabalho de parto e parto. A gestante 
que optar pela assistência exclusiva do obstetra terá que arcar com essa despesa.

Pela legislação vigente, os planos de saúde devem garantir o acesso às coberturas 
contratadas, disponibilizando profissionais e estabelecimentos de saúde devida-
mente habilitados para assisti-la no momento em que necessitar. A operadora não 
tem a obrigação de garantir que o atendimento será prestado pelo profissional 
de sua escolha. Também não irá remunerá-lo por exclusividade, ou seja, para que 
fique à sua disposição, seja em data específica ou por um período.

O que é taxa de disponibilidade obstétrica?

Não. A “taxa de disponibilidade obstétrica” não está contemplada no Rol de cober-
turas obrigatórias dos planos de saúde. Se o profissional lhe impuser a cobrança 
dessa taxa, entre imediatamente em contato com a sua operadora, que deverá 
indicar outro profissional para lhe assistir no pré-natal e no parto.  

Tenho direito à taxa de  
disponibilidade obstétrica?

Sim. Caso o seu plano de saúde tenha cobertura para o parto, poderá ser assis-
tida pelo enfermeiro obstétrico ou obstetriz, desde que haja disponibilidade deste 
profissional no local em que realizará o seu parto. Quando for viável a contratação 
desses profissionais, as operadoras e os hospitais devem contratá-los dentro das 
regulamentações existentes para o exercício de cada uma das profissões envolvidas, 
para atuar no acompanhamento do trabalho de parto e do próprio parto. Se houver 
previsão de reembolso para que a assistência seja prestada por profissional não 
credenciado, este será feito nos limites estabelecidos no contrato. 

Para ser enfermeiro é preciso concluir o curso superior de enfermagem. Quando 
este profissional de saúde faz uma especialização em obstetrícia recebe o diploma 
ou certificado de Enfermeiro Obstétrico, que lhe confere a competência legal de rea-
lizar assistência obstétrica, além das demais atividades de enfermagem. 

O Obstetriz é um profissional graduado em Obstetrícia, titular do diploma de Obstetriz,  
com competência legal de realizar assistência obstétrica. Sua graduação em obste-
trícia tem ênfase na promoção da saúde da mulher e na assistência da mulher 
durante a gravidez, o parto e o pós-parto. O obstetriz também é conhecido como 
parteiro diplomado ou parteiro profissional. 

Com relação à atuação no parto, ambos estão aptos para acompanhar a evo-
lução e o trabalho de parto, podendo executar o parto normal sem distócia 
(sem complicações). 

Tenho direito à assistência do  
enfermeiro obstétrico ou da obstetriz?

Qual a diferença entre o enfermeiro 
obstétrico e o obstetriz?
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No caso de urgência  
relacionada à gravidez,  
terei cobertura do plano?

plano de saúde sem  
Cobertura Obstétrica

Os planos hospitalares, com ou sem cobertura obsté-
trica, garantem o atendimento de urgência e emergência, 
inclusive das complicações do processo gestacional. O 
direito a internação clínica ou cirúrgica para tratar essas 
intercorrências depende do cumprimento da carência 
máxima de 180 dias, caso haja previsão no contrato. 

Se você estiver no período de carência, esse atendimento 
de urgência ou emergência será limitado as primeiras 
12 horas e feito no pronto-socorro, como explicitado  
no item 11. 

Os planos ambulatoriais também dão direito às urgên-
cias e emergências. Entretanto, assim como no plano 
hospitalar em período de carência, você será atendida 
somente no pronto-socorro e não terá direito a nenhum 
procedimento exclusivo da cobertura hospitalar, mesmo 
que seja preciso, antes de decorridas essas 12 horas.

Os planos hospitalares, com ou sem cobertura 
obstétrica, garantem o atendimento de 
urgência e emergência, inclusive das 
complicações do processo gestacional.
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Por que existe plano  
com cobertura obstétrica  
para o homem?

cobertura obstétrica no 
Plano de Saúde do Pai

O plano é formatado para atender o perfil dos consumi-
dores e isto independe do sexo. Assim, a segmentação 
do plano de saúde deve atender um grupo de pessoas 
de ambos os sexos, de forma a alcançar a coletividade 
ou o grupo familiar. 

Por isso, o plano com cobertura obstétrica não garante 
apenas a assistência à mãe, ou seja, ao pré-natal, parto 
e pós-parto. Garante a assistência ao recém-nascido nos 
primeiros 30 dias de vida e a sua inclusão no plano sem 
cumprir carência ou aproveitando as carências já cum-
pridas pelo titular do plano ou seguro de saúde, desde 
que observadas algumas regras.

Caso o beneficiário,
pai ou mãe, ou responsável legal não tenha 
cumprido o prazo de carência máximo de  
180 dias, a cobertura assistencial a ser prestada 
ao recém-nascido seguirá o limite da carência 
já cumprida pelo beneficiário.
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O pai do bebê tem  
plano com obstetrícia.  
Tenho direito ao parto?

Como incluir o  
recém-nascido no plano  
do pai ou responsável legal?
O recém-nascido, natural ou adotivo, poderá ser inscrito 
no “plano com obstetrícia” do pai, da mãe ou do seu res-
ponsável legal em até 30 dias do nascimento ou adoção, 
mesmo que o parto não tenha sido coberto pelo plano e 
mesmo que o titular esteja cumprindo carência. 

Caso a inscrição do recém-nascido, natural ou ado-
tivo, seja feita após 30 dias do nascimento ou adoção, 
a operadora poderá exigir o cumprimento integral das 
carências do contrato, e se houver Doença ou Lesão 
Preexistente (DLP) poderá haver imposição da Cobertura 
Parcial Temporária (CPT).

Se o plano ou seguro de saúde for coletivo, é preciso veri-
ficar quais são as condições contratuais para inscrição do 
recém-nascido.

Não. A menos que seja dependente no contrato, isto é, 
que conste como beneficiária do plano e tenha cum-
prido as carências do contrato. A cobertura obstétrica 
no plano do pai ou responsável legal, que não seja a 
gestante, garante direitos apenas ao recém-nascido e 
após o cumprimento das carências.

Caso a inscrição do recém-nascido, 
natural ou adotivo, seja feita 
após 30 dias do nascimento ou 
adoção, a operadora poderá exigir o 
cumprimento integral das carências 
do contrato, e se houver Doença 
ou Lesão Preexistente (DLP) poderá 
haver imposição da Cobertura Parcial 
Temporária (CPT).

Cobertura Obstétrica no Plano de Saúde do Pai

CARÊNCIAS DO
CONTRATO
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para a maternidade

O que faço se não conseguir  
chegar à maternidade credenciada?
Se o bebê estiver nascendo e você não conseguir chegar 
à maternidade/hospital credenciado poderá ser atendida 
em outro estabelecimento não credenciado e solicitar 
reembolso à operadora, desde que o atendimento tenha 
cobertura contratual e a situação de urgência e emer-
gência seja comprovada. Entretanto, este reembolso será 
feito nos li mi tes fixados em contrato, ou seja, pode não 
ser integral. O pagamento é feito em até 30 dias, contados 
a partir da data em que for entregue à operadora a docu-
mentação necessária para comprovar o atendimento.

O valor do reembolso não pode ser inferior àquele 
que a operadora pagaria à rede credenciada se esta 
tivesse sido utilizada pelo beneficiário.

Fiz o parto no SUS.  
O plano de saúde vai pagar?
Se você tiver um plano hospitalar com obstetrícia e já cum-
priu a carência para o parto, a operadora irá ressarcir o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Não. A menos que seja uma cesariana eletiva (agendada 
previamente, com data e hora marcada). O estabelecimento 
de saúde pode solicitar autorização prévia à operadora, 
desde que isto não impeça ou dificulte o atendimento de 
situações caracterizadas como de urgência ou emergência.

Preciso solicitar autorização à 
operadora antes de realizar o parto?
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Lei 11.108/2005

Não. O quarto ou enfermaria de alojamento conjunto devem respeitar as 
áreas mínimas estabelecidas no regulamento da ANVISA (RDC 36/2008) 
para acomodar o leito da parturiente, o berço do recém-nascido e a pol-
trona de acompanhante. Por exemplo, enfermaria de 3 a 6 leitos deve des-
tinar 6m2 para cada parturiente. 

A Lei 11.108/2005 lhe confere o direito a um acompanhante. Se o seu plano 
de saúde tem a cobertura obstétrica e você já cumpriu a carência para o 
parto, a operadora arcará com as despesas do acompanhante, que inclui 
a paramentação (vestimenta esterilizada de uso obrigatório por quem for 
assistir ao parto, para evitar infecção hospitalar) e a alimentação.

A Lei 11.108/2005 lhe confere o direito a um acompanhante e não faz menção 
ao sexo desta pessoa. 

Tenho direito a um acompanhante 
pelo plano de saúde?

SOBRE ACOMPANHANTE

A maternidade pode recusar 
acompanhante do sexo masculino  
na enfermaria?

O hospital pode recusar o meu 
acompanhante por falta de espaço?

Considerando o direito de escolha da parturiente, o acompanhante poderá 
ser uma doula. Se o parto estiver coberto pelo plano, a operadora arcará 
com as despesas de acompanhante, mas não irá remunerá-la pelos ser-
viços prestados como doula a você. 

Mesmo nas enfermarias, os estabelecimentos de saúde públicos e pri-
vados que prestam assistência ao parto devem ter disponível para cada 
leito uma poltrona removível destinada ao acompanhante.

Tenho direito a ser acompanhada 
por uma doula?

Se ficar em enfermaria,  
tenho direito a acompanhante?

Embora seja uma prática comum, o regulamento da ANVISA estabelece que, 
quando você estiver em ambiente de alojamento conjunto com outras puér-
peras, o serviço deverá garantir a sua privacidade visual, do seu recém-nas-
cido e do acompanhante.

A parturiente tem o direito de escolher quem irá acompanhá-la.



45

O Financiamento  
dos Planos de Saúde

Reembolso0E se for atendida por médico 
particular porque faltou 
prestador na rede?

Reembolso

A operadora tem obrigação de lhe oferecer alternativas 
para o atendimento dentro do prazo máximo estabele-
cido pela ANS. Se não conseguir fazê-lo nesse prazo, você 
poderá recorrer a um prestador não credenciado. A ope-
radora deverá reembolsá-la em até 30 dias, conforme 
limite definido no contrato. Se não houver cláusula 
contratual de reembolso, você receberá integralmente o 
valor que pagou ao prestador. 

Prestador não  
credenciado
A operadora deverá reembolsá-la em  
até 30 dias, conforme limite definido no contrato.  
Se não houver cláusula contratual de reembolso, 
você receberá integralmente o valor que pagou  
ao prestador.
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Verifique previamente com sua operadora 
qual será o valor do reembolso e avalie se 
tem condições de arcar com a diferença, 
caso o reembolso não cubra integralmente 
o valor cobrado pela maternidade ou 
obstetra particular.

Quando o reembolso  
será integral?

O reembolso para qualquer serviço, inclusive de 
urgência e emergência, será correspondente ao valor 
previsto no seu contrato e deverá ser pago no prazo 
máximo de 30 dias após a entrega da documentação 
que comprova a despesa. 

Nos casos em que você necessitar de um atendimento 
previsto no contrato e a operadora não conseguir dis-
ponibilizar um prestador no prazo estabelecido na 
regulamentação, o reembolso será integral, se não 
houver uma cláusula no contrato prevendo reembolso.

O que é múltiplo de reembolso?

O plano ou seguro saúde pode ter a opção “múltiplo 
de reembolso”. Quando precisar, consulte a sua ope-
radora para saber o valor do reembolso. Caso tenha 
optado pelo múltiplo, este índice será aplicado sobre 
o valor unitário do procedimento na tabela praticada 
pela operadora. Por exemplo, pode ser duas vezes o 
valor dessa tabela.

Posso escolher maternidade  
ou obstetra particular e  
pedir reembolso?

Sim, se seu plano tiver a opção “livre escolha” de pres-
tador de serviços. Neste caso, o reembolso é feito no 
limite definido no contrato. Verifique previamente com 
sua operadora qual será o valor desse reembolso e 
avalie se tem condições de arcar com a diferença, caso o 
reembolso não cubra integralmente o valor cobrado pela 
maternidade ou obstetra particular. 

Caso tenha optado pelo múltiplo, este índice será 
aplicado sobre o valor unitário do procedimento 
na tabela praticada pela operadora. Por exemplo, 
pode ser duas vezes o valor dessa tabela.

Reembolso
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O plano cobre a internação  
do recém-nascido?1direitos do  

Recém-nascido

Nos primeiros 30 dias após o nascimento, o bebê terá 
direito à cobertura assistencial pelo contrato da mãe, pai 
ou responsável legal, desde que o plano seja “hospitalar 
com obstetrícia” e já tenha sido cumprida a carência de 
180 dias. Esse direito do bebê, seja seu filho natural ou 
adotivo, estará garantido mesmo que o parto não tenha 
sido coberto.

O pai do bebê tem plano  
com obstetrícia. Quais são  
os direitos do bebê?
Para o bebê o importante é que você, o pai ou o respon-
sável legal, tenha um plano com cobertura obstétrica e 
que a carência de 180 dias tenha sido cumprida. Nessas 
condições, os direitos do recém-nascido serão os mesmos: 
cobertura assistencial nos primeiros 30 dias após o nas-
cimento, adoção, guarda (provisória ou permanente) ou 
tutela; inclusão no plano como dependente, sem carência 
ou alegação de Doença ou Lesão Preexistente (DLP), 
desde que a inscrição seja feita até o 30º dia do nasci-
mento ou adoção.

Para garantir a continuidade dessa cobertura 
após o 30º dia do nascimento, sem cumprimento 
de carência, além dessa condição, é preciso 
incluí-lo como beneficiário no plano antes desse 
prazo. Fique atenta!
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Teste do Pezinho (Triagem Neonatal)
Deve ser realizado entre o terceiro e sétimo dia de vida. Muito impor-
tante para identificar anormalidades e prevenir várias doenças. 

Teste da Orelhinha (Triagem Auditiva Neonatal)
Os bebês devem fazê-lo na maternidade, antes da alta, para saber se 
está tudo bem com a audição. Deve ser realizado no máximo até o 28º 
dia de vida.

Teste do Olhinho (Teste do Reflexo Vermelho)
Deve ser realizado na primeira semana de vida, preferencialmente 
antes da alta da maternidade. Não sendo possível, fazê-lo na primeira 
consulta com o pediatra. É capaz de detectar doenças oculares e pos-
sibilitar o tratamento antes que se agravem. 

Teste da linguinha
Deve ser realizado ainda na maternidade para verificar se o bebê tem a 
“língua presa”. O teste é simples e consiste no exame do “frênulo” (freio) 
da língua. Em alguns casos, é recomendado fazer o procedimento de 
liberação do freio da língua (frenectomia) na própria maternidade, pois 
a língua presa pode dificultar a sucção. Na alta da maternidade, certifi-
que-se de que o teste foi feito. Caso não tenha sido realizado, informe ao 
pediatra na 1ª consulta. 

Testes de Triagem Neonatal – Cobertos no plano ambulatorial 
e no plano hospitalar com ou sem obstetrícia

Optei pelo parto particular. Quais 
são os direitos do meu bebê?
Se você tem um plano hospitalar com obstetrícia e já cumpriu 
a carência de 180 dias, mesmo que tenha optado pelo acompa-
nhamento por um médico particular seu bebê terá os direitos 
contratuais garantidos, conforme descrito nos itens 44 e 45.

Teste do Coraçãozinho (Oximetria de Pulso)
Deve ser realizado ainda na maternidade, entre 24 a 48 horas após o 
nascimento. Utiliza-se o oxímetro - uma pulseirinha que é colocada 
no pulso e no pé do bebê – para medir a oxigenação do sangue e os 
batimentos cardíacos. Se for detectado algum problema está indicada 
a realização de um ecocardiograma. É muito importante diagnosticar 
precocemente as doenças cardíacas congênitas para maior êxito no 
tratamento, pois são a 3ª causa de morte em recém-nascidos.

Como incluir no plano de saúde 
o recém-nascido sob guarda  
ou tutela?
É importante inscrevê-lo em até 30 dias da guarda ou tutela, 
para garantir os direitos dele no plano com a cobertura 
“hospitalar com obstetrícia”. Se o plano de saúde for cole-
tivo, é preciso verificar as condições contratuais para ins-
crição do recém-nascido. 

O recém-nascido sob guarda  
ou tutela terá direito à cobertura 
assistencial?
Somente no plano com a cobertura “hospitalar com obs-
tetrícia” e desde que inscrito em até 30 dias da guarda ou 
tutela. Quando incluído fora do prazo de 30 dias, o bebê 
cumprirá integralmente as carências e estará sujeito à 
cobertura parcial temporária.

Se o pai, mãe ou responsável legal estiver no plano há mais 
de 180 dias, o bebê não cumprirá nenhuma carência. Se o 
prazo não foi cumprido, a cobertura assistencial do bebê 
dependerá das carências já cumpridas. 

Direitos do Recém-nascido
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Posso saber a quantidade 
e o percentual de partos 
realizados pelo prestador?2quantidade e 

percentual de  
Partos Realizados

Sim. Em atendimento a uma determinação judicial do 
Ministério Público Federal (MPF), a ANS obrigou às 
operadoras de planos de saúde a fornecerem o per-
centual e quantidade de partos normais e cirurgias 
cesáreas, ocorridos no período de um ano, sempre 
que esses dados forem solicitados por uma benefi-
ciária ou seu responsável legal. Segundo o MPF e a 
ANS, o propósito desta medida é garantir o direito à 
informação às beneficiárias de planos de saúde para 
orientá-las em suas escolhas.

Em atendimento a uma determinação judicial 
do Ministério Público Federal (MPF), a ANS 
obrigou às operadoras de planos de saúde 
a fornecerem o percentual e quantidade de 
partos normais e cirurgias cesáreas, ocorridos 
no período de um ano, sempre que esses 
dados forem solicitados por uma beneficiária 
ou seu responsável legal.
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Como a operadora fornece 
as informações sobre os 
partos realizados? 
A operadora tem que responder no prazo de 15 dias, con-
tados da sua solicitação ou do seu representante legal. 
A resposta deve ser por escrito, em linguagem clara e 
adequada para ser compreendida. Ao fazer a solicitação, 
escolha o meio pelo qual deseja receber essa informação: 
por correspondência, meio eletrônico (e-mail) ou presen-
cial. É muito importante prestar atenção no comunicado 
da operadora de que a informação prestada se refere 
apenas aos partos realizados por aquele profissional/
hospital para aquela operadora.

Como saber se o obstetra que 
escolhi tem preferência por 
parto normal ou cesariana?

Embora as operadoras de planos de saúde sejam obrigadas 
a lhe prestar informações sobre o percentual e a quanti-
dade de partos normais e cesáreas realizados pelo médico 
ou estabelecimento de saúde que você escolheu, saiba 
que apenas essa informação não é suficiente para avaliar 
a prática do obstetra ou do hospital. Primeiro porque esses 
dados referem-se apenas à quantidade dos partos reali-
zados para aquela operadora. Outra questão a ser avaliada 
é se o obstetra e o hospital são especializados em gestação 
de alto risco, pois neste caso poderá haver uma ocorrência 
maior de partos cirúrgicos, não significando, portanto, que 
tenham preferências por cesarianas.

Quantidade e Percentual de Partos Realizados

A quem devo pedir as informações 
sobre a quantidade de partos?

O pedido deve ser feito à operadora do seu plano de saúde. 
Pode ser feito pela própria beneficiária ou pelo seu repre-
sentante legal. Forneça à sua operadora o nome do profis-
sional ou hospital que deseja obter essa informação. Se lhe 
interessar, você pode solicitar ainda o percentual e a quan-
tidade total de partos normais e cesáreas, da própria opera-
dora (neste caso, os dados correspondem à soma de todos 
os partos realizados na rede credenciada, referenciada ou 
própria da operadora, no período de um ano). Utilize os 
canais de comunicação disponibilizados pela operadora. 
Ao entrar em contato com a operadora você receberá um 
número de protocolo. Lembre-se de especificar por qual 
meio você deseja receber essa informação. 

Informações sobre 
partos realizados
A operadora tem que responder no prazo de 
15 dias, contados da sua solicitação ou do 
seu representante legal. Escolha o meio pelo 
qual deseja receber essa informação: por 
correspondência, meio eletrônico ou presencial.
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cartão da Gestante

É um cartão no qual serão registrados os principais 
dados e ocorrências do seu pré-natal, tais como: 
resultados de exames, peso e sinais vitais da ges-
tante, batimento fetais, histórico de doenças da ges-
tante adquiridas antes ou no decorrer da gestação. 

Como posso obter o meu cartão 
da gestante?

Na sua primeira consulta feita na rede própria, cre-
denciada ou referenciada, o obstetra irá lhe fornecer 
o cartão da gestante. Se isto não acontecer entre em 
contato com a sua operadora de plano de saúde para 
saber como obtê-lo. Em uma de suas páginas você 
encontrará a Carta de Informação à Gestante. 

Leia a “Carta de Informação à Gestante”! 
São informações importantes para 
você, inclusive sobre o seu direito a um 
acompanhante de sua escolha, mesmo 
que na maternidade você fique numa 
enfermaria, que é um alojamento conjunto.
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Sim. Lembre-se que é importante leva-lo em todas 
as suas consultas para que o profissional de saúde 
possa fazer as anotações. Tenha-o em mãos também 
quando precisar ir ao hospital por alguma intercor-
rência. Quando for para a maternidade para realizar o 
parto, leve-o também.

Se precisar de atendimento e não tiver com o seu 
Cartão da Gestante, não tem problema! O atendimento 
não poderá ser recusado porque você o esqueceu. 
Na próxima consulta, peça ao seu médico que faça 
as anotações do atendimento anterior (mesmo que 
tenha sido numa emergência). É importante! Assim, 
você garantirá a posse de todas as informações que 
mostram como a sua gravidez está evoluindo. 

O cartão da gestante  
fica comigo?

Sim, pode. A ANS estabeleceu que o Cartão da Gestante 
oferecido pelas operadoras de planos de saúde deve 
conter no mínimo os dados constantes do Cartão da 
Gestante do Ministério da Saúde. Isto garantirá que 
as informações mais importantes da sua gestação 
estejam anotadas no seu cartão. Você pode solicitar 
um novo cartão para a sua atual operadora, entretanto, 
lembre-se que não deverá descartar o anterior, para 
não perder o histórico da evolução de sua gestação.

Eu mudei de operadora.  
Posso continuar usando o 
mesmo cartão da gestante? 

Se precisar de atendimento e não tiver com  
o seu Cartão da Gestante, não tem problema!  
O atendimento não poderá ser recusado porque 
você o esqueceu. 

Claro que pode! 
No caso de emergência ou parto posso  
ser atendida sem o cartão da gestante?  
A ausência do Cartão da Gestante não é 
impeditiva para qualquer tipo de atendimento.

Cartão da Gestante
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O que é a nota de  
orientação à gestante?4nota de orientação  

à Gestante

Por determinação judicial, em razão dos altos índices 
de cesariana no setor de saúde suplementar, a ANS 
elaborou a “Nota de Orientação à Gestante” e o seu 
objetivo é esclarecer sobre os riscos e benefícios do 
parto normal e da cesariana. No decorrer do pré-
-natal, o médico obstetra terá que entregar este 
documento às beneficiárias de planos de saúde em 
três consultas distintas. Caberá ao Conselho Federal 
de Medicina observar e fiscalizar se os médicos estão 
cumprindo esta determinação. 

Parto Normal ou  
Cesariana?
A ANS elaborou a “Nota de Orientação à Gestante” 
em razão dos altos índices de cesariana  
no setor de saúde suplementar, com o objetivo  
de esclarecer sobre os riscos e benefícios do  
parto normal e da cesariana.
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Partograma

O Partograma é um gráfico para acompanhar a evolução do 
trabalho de parto e das condições maternas e fetais. Este 
registro gráfico tem sido recomendado desde a década 
de 90 tanto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
como pela Federação das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo), embora pouco tenha sido utilizado. 

O partograma é importante porque é parte do seu prontu-
ário médico. Contém os registros das contrações uterinas, 
dos batimentos cardíacos fetais e da dilatação cervical 
materna. Esses registros permitem avaliar se o trabalho de 
parto está evoluindo dentro da normalidade e como estão 
as condições clínicas maternas e do bebê. Ademais, se o 
trabalho de parto for longo e houver troca de plantão, a 
equipe que assumir saberá como foi a evolução. Também 
será muito útil para o obstetra nos casos em que a sua atu-
ação se limitar ao momento de realização o parto.

A operadora pode exigir o 
partograma para o pagamento  
do parto?
Sim. Por ser um documento muito importante, o seu uso na 
saúde suplementar tornou-se obrigatório, sendo, inclusive 
uma condição para o pagamento dos honorários do parto. 

Como o Partograma é parte integrante do prontu-
ário médico, se o médico que realizou o seu parto não 
puder preenchê-lo por qualquer motivo, deverá fazer um 
Relatório Médico detalhado para justificar porque não 
foi possível a sua adoção.

Partograma
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O que é o termo de consentimento 
livre e esclarecido?6Termo de 

Consentimento  
livre e esclarecido

É um documento que contém as indicações e os riscos da 
opção pela cesariana, de forma clara e compreensível. O termo 
deve conter os dados completos de identificação do médico 
e da gestante e as assinaturas de ambos. Deve ser assinado 
sempre que a cesariana for realizada a pedido da gestante. 

A operadora pode negar a 
cobertura do parto só porque 
optei pela cesariana? 
Se o seu plano de saúde contemplar a cobertura obstétrica 
e você já tiver cumprido as carências para realizar o parto, a 
operadora não poderá negar a cobertura. Mesmo que não 
haja indicação clínica para realizar o parto cirúrgico (cesa-
riana), a paciente tem o direito de decidir livremente sobre 
a sua pessoa ou seu bem-estar, não podendo o médico ou a 
operadora exercer sua autoridade para limitá-lo. Neste caso, 
o Partograma será substituído pelo Relatório Médico. Você e 
o seu obstetra assinarão o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, que será anexado ao relatório.

Se o seu plano de saúde contemplar a 
cobertura obstétrica e você já tiver cumprido 
as carências para realizar o parto, a operadora 
não poderá negar a cobertura. 
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Glossário

Cobertura Parcial Temporária (CPT)
Período de até 24 meses durante o qual o consumidor não tem cobertura para 
determinados tratamentos relacionados às Doenças e Lesões Preexistentes 
(DLP) declaradas. Nesse período, pode ocorrer exclusão de cobertura de eventos 
cirúrgicos, leitos de alta tecnologia, UTI, unidade intermediária e procedimentos 
de alta complexidade relacionados às DLP.

Doulas
 São mulheres que adquirem conhecimento específico para orientar e dar 
suporte emocional, físico e afetivo às gestantes, antes, durante e depois do parto. 
Não substituem nenhum profissional de saúde e não fazem nenhum tipo de 
intervenção ou procedimento médico. Podem orientar sobre as melhores posições 
para o trabalho de parto, métodos naturais como massagem para alívio da dor, 
como amamentar etc. No Brasil ainda não há consenso sobre o reconhecimento 
da doula como profissional de saúde. Para permitir que prestem assistência à 
parturiente, algumas maternidades exigem que tenham formação em saúde.

Paramentação
Vestimenta esterilizada de uso obrigatório por quem for assistir ao parto, para 
evitar infecção hospitalar. 

Parto natural
Também chamado de “humanizado”. É o parto normal realizado da forma mais 
natural possível, sem quaisquer intervenções ou com o mínimo de procedimentos. 
Em algumas situações pode ser necessária a aplicação de soro na veia e suspensão 
da alimentação no decorrer do trabalho de parto. O corte na vagina, chamado 
episiotomia, pode ser necessário para facilitar a passagem do bebê. 

Parto normal
É o método tradicional, sem cirurgia. A saída do bebê ocorre pelo canal vaginal.

Projeto gráfico

Conheça na íntegra a coletânea  
Planos e Seguros de Saúde – O que saber
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