GUIA DO

MÉDICO

GRUPO PERINATAL

PIONEIRISMO E EXCELÊNCIA.
ESSA É A NOSSA VOCAÇÃO.

PRÉ-NATAL
MEDICINA FETAL DIAGNÓSTICA
CIRURGIA FETAL E NEONATAL
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA
NEONATOLOGIA
CENTRO DE CIRURGIA DE MAMA
CENTRO DE CIRURGIA GINECOLÓGICA

1

SEU CADASTRAMENTO

O início do processo de cadastramento médico
poderá ser realizado através da Central de
Agendamento, no momento da marcação do
primeiro procedimento, ou através das secretárias
das Diretorias Operacional das unidades.
Pré-cadastro Médico
Será necessário informar:
Dados Pessoais:
◦ Nome completo
◦ CPF
◦ Número de telefone
◦ CRM
◦ Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) de
saúde
◦ Especialidade médica
Dados comerciais:
◦ CEP do consultório
◦ Endereço
◦ Telefones comerciais
◦ E-mail
Cadastro Médico
Após a realização do pré-cadastro, encaminhar para
as secretárias da Diretoria Operacional de qualquer
unidade:
◦ CRM
◦ Titulo de Especialidade
◦ Currículo Vitae
◦ Comprovante de Residência
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AGENDANDO UM PROCEDIMENTO

Para a realização do agendamento de procedimentos,
deverão ser informados os seguintes dados da paciente:
◦ Nome completo da paciente
◦ CPF
◦ Data de nascimento
◦ Número de telefone
◦ Convênio:
_ Plano
_ Produto
_ Acomodação (apartamento ou enfermaria)
◦ Dados clínicos:
_ CRM do médico
_ Código do procedimento
_ Idade gestacional (em caso de cesárea)
_ Alergias ou patologias importantes
_ Necessidade de algum tipo de reserva – UTI Neo,
UTI Materna, OPME, sangue, vídeo, guia de US.
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ADMISSÃO PARA INTERNAÇÃO
DA PACIENTE

Para que a paciente possa realizar a admissão na
Perinatal, o médico deverá:
◦ Fornecer para a paciente:
_ Pedido ou guia do convênio carimbado e
assinado, com o CID e Código do procedimento
_ Termo de consentimento cirúrgico (e/ou cesárea)
_ Termo de consentimento para anestesia
Para agilizar a admissão, o médico poderá enviar o
pedido de internação carimbado e assinado,
acessando a área médica do site Perinatal, com
antecedência mínima de 48 horas. Com estes
documentos poderemos adiantar o processo de
autorização junto a operadora.
◦ Orientar que a paciente chegue com no máximo
02 horas de antecedência do horário AGENDADO
no centro cirúrgico
◦ Para pacientes obstétricas:
- Orientar entrega do resultado dos exames de
sangue do último trimestre, tipagem sanguínea
e cartão de pré-natal
- No momento da admissão da paciente,
preencher o formulário do Protocolo de
Hemorragia.
Obs.: Para agilizar o processo de admissão o
médico pode orientar a paciente a realizar o
processo de Pré-Internação, através do link na
homepage do site www.perinatal.com.br
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DURANTE

A INTERNAÇÃO

Além do preenchimento com dados e informações
indispensáveis no prontuário eletrônico (TASY), o
médico deverá, se necessário:
◦ Emitir relatório solicitando prorrogação, quando
ultrapassar as diárias liberadas pelo plano
◦ Emitir laudo solicitando e justificando troca de
procedimento, quando necessário.
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NO CENTRO CIRÚRGICO

É mandatório que o médico conheça os protocolos
assistenciais:
◦ Protocolo de peça cirúrgica
◦ Protocolo de prevenção da Hipotermia
◦ Lista de verificação de Segurança de Parto e Cirurgia
◦ Antibiótico Profilático
O médico deve preencher todos os formulários abaixo:
◦ Descrição cirúrgica
◦ Evolução médica (Quando necessário)
◦ Prescrição médica
◦ Protocolo de TEV após o término da cirurgia
◦ Plano terapêutico
◦ E, para pacientes obstétricas, também:
∙ Partograma em acompanhamento de
Trabalho de parto
∙ Protocolo de Robson
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PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS
E NÃO OBSTÉTRICOS

Logo após a internação, o médico deve preencher o
check-list de hemorragia e strepto do grupo B
(somente para os obstetras)
O médico deverá preencher de todos os formulários
no sistema:
◦ Evolução de admissão
◦ Evolução diária
◦ Evolução de alta
◦ Prescrição médica (cuidados prescritos
manualmente não são aceitos)
Visita Médica:
Deve ser diária, uma vez que prescrição médica
tem validade:
◦ Unidade Laranjeiras: até às 11h do dia seguinte.
◦ Unidade Barra: até às 7h do dia seguinte.
Não é permitida a prescrição prévia.
Fazer a evolução médica todos os dias enquanto a
paciente tiver internada.
Médicos Obstetras devem planejar/programar a alta
em acordo com o médico Pediatra (mesmo horário).
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BERÇÁRIO

É mandatório que o médico conheça os protocolos assistenciais:
◦ Protocolo de hipotermia
◦ Protocolo/critérios de hipoglicemia
◦ Protocolo de queda
◦ Protocolo de transferência para UTI NEO
O médico deverá preencher de todos os formulários no sistema:
◦ Evolução de admissão
◦ Evolução diária
◦ Evolução de alta
◦ Prescrição médica (cuidados prescritos manualmente não são
aceitos)
Visita Médica:
Deve ser diária, uma vez que prescrição médica tem validade:

◦ Unidade Laranjeiras: até às 11h do dia seguinte.
◦ Unidade Barra: até às 7h do dia seguinte.
Não é permitida a prescrição prévia.
Fazer a evolução médica todos os dias enquanto a paciente tiver
internada.
Médicos Obstetras devem planejar/programar a alta em acordo
com o médico Pediatra (mesmo horário).
Assinar a alta no espelho do boletim de internação (formulário
papel) e lançar no prontuário eletrônico (TASY).
Registro dos dados na caderneta de vacinação (vacinas e testes
realizados)
Rotinas do Setor:

◦ Exames – prazo para liberação
◦ Acompanhante do RN no berçário de admissão só é permitida

na presença do pediatra
◦ O número de visitas permitidas no quarto deve ser limitado
◦ Banho demonstrativo é realizado uma vez durante a internação
do RN, não havendo banho na alta
◦ Toda intercorrência com RN será comunicada ao pediatra
◦ RN com alta hospitalar para o dia seguinte não é pesado no dia
da alta
◦ Obedecer às orientações de higienização das mãos
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UNIDADE DE VIGILÂNCIA
MATERNO-FETAL (SEMI-INTENSIVA)

O médico Obstetra deverá encaminhar a paciente com
indicação de internação clínica durante a gestação para a
Unidade, após contato com a Coordenação da Unidade
de Vigilância MF (contato fornecido pela Central de
Agendamento).
A internação da paciente deve ser realizada através do
médico plantonista da Emergência.
Orientar a paciente a trazer:

◦ Todos os exames realizados durante o pré-natal
(laboratório e imagem)
◦ Cartão de pré-natal
Durante a internação da paciente, a equipe médica da
Unidade manterá contato com o Médico Assistente para
discussão da evolução do caso.
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ADMISSÃO

PARA INTERNAÇÃO

Em casos de quadros com critérios de internação na UTI
MF, o médico plantonista da emergência entrará em
contato com o médico assistente da paciente.
Se possível, a paciente deverá trazer:
◦ Todos os exames realizados durante o pré-natal
(laboratório e imagem)
◦ Cartão de pré-natal
No momento da admissão e durante o período de
internação, o médico assistente da paciente poderá entrar
em contato com o médico da UTI através dos telefones:
Unidade Laranjeiras: 21 2102-2300 R: 2315
Unidade Barra: 21 3722-2000 R: 32112
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UTI NEONATAL

O médico assistente deverá se identificar na
recepção para direcionamento na UTI Neonatal.
Para informações sobre o paciente, ligar para os
telefones:
Unidade Barra: 21 3722-2136
Unidade Laranjeiras: 21 2102-2370
Solicitar que a mãe do paciente encaminhe seus
exames de pré-natal para avalição assim que
possível.
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MOMENTO

DA

ALTA

Para que o processo de alta ocorra de forma
adequada, é importante lembrar que:
◦ Médicos Obstetras e Pediatras devem planejar alta
mãe/bebê no mesmo horário
◦ As diárias de internação terminam às 10h
◦ As pacientes devem ser informadas do horário da
sua alta
◦ Preencher e assinar a alta no espelho do boletim
de internação (formulário papel) e lançar no
prontuário eletrônico (TASY).
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RAMAIS IMPORTANTES:
LARANJEIRAS:
Emrgência: 2142
CC: 2316
Berçário: 2120 / 2380 / 2381
CAC (agendamento de cirurgia): 2328
Central de Autorização: 2373 / 2803
CME: 2739
Centro de Diagnóstico: 2169 / 2170
Hotelaria: 2662
Lactário: 2369
UTI Materno-Fetal: 2315
UTI Neo: 2370 / 2371
Semi-Intensiva: 2315
Suporte Tasy - TI: 2357
SAC: 2634

BARRA:
Emrgência: 32001
CC: 32172
Berçário: 32120/32021
CAC (agendamento de cirurgia): 2328
Central de Autorização: 2373 / 2803
CME: 32038 / 32161
Centro de Diagnóstico: 32020 / 32022 / 32525
Hotelaria: 32103
Lactário: 32166 / 32167
UTI Materno-Fetal: 32112
UTI Neo: 32122
Semi-Intensiva: 32300
Suporte Tasy - TI: 32010 / 32011 / 32012
SAC: 2634
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PERINATAL BARRA
Telefone: (21) 3722-2000
Av. Embaixador Abelardo
Bueno, 201 – Barra

PERINATAL LARANJEIRAS
Telefone: (21) 2102-2300
R. das Laranjeiras, 445 –
Laranjeiras

