Seu guia para fazer o parto na Virtua

Recursos úteis para futuras mamães
Parabéns, mamãe. Você vai ter um bebê e nos sentimos honrados com sua escolha de fazer o parto com a Virtua. Para
ajudá-la durante sua jornada de gravidez, temos alguns recursos úteis para você.

VirtuaBaby.org
Obtenha informações adicionais sobre gravidez, parto e ida
do bebê para casa no site VirtuaBaby.org. Ao visitar o site,
você poderá:
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Visite

Monitorar o desenvolvimento semanal do seu bebê

		
Clique

		
em

Visualizar a lista de verificação da gravidez

Explore
		

Fazer um tour virtual pelo hospital

Se optar por receber mensagens da VirtuaBaby, você
receberá notícias e informações importantes. Nós nunca
compartilharemos seu endereço de e-mail.

Navegação de saúde pessoal
Coordenar as necessidades de assistência médica de sua
família pode ser cansativo. Podemos lhe ajudar oferecendo um
Navegador de saúde pessoal pelo telefone 1-888-VIRTUA-3.
O navegador a ajudará com:
1. A marcação e coordenação de consultas médicas
e exames.
2. Sua matrícula em aulas e grupos de apoio.
3. 	O fornecimento de um cronograma de consultas

Aulas e grupos de apoio

e envio de lembretes.

A Virtua oferece uma variedade de aulas e grupos de apoio
sobre maternidade e como ser bons pais para mamães,
papais e avós. Também há aulas on-line. Para obter uma
lista completa das aulas, visite o site VirtuaBaby.org ou
ligue para 1-888-VIRTUA-3.

4. A identificação e explicação dos serviços disponíveis.

O peito é melhor
A amamentação é a melhor nutrição para
recém-nascidos. É por isso que a Virtua
está buscando certificação como um
Hospital Amigo da Criança. Por meio da
educação, esperamos que mais mamães
como você escolham amamentar. Para
mais informações sobre Amigo da Criança,
visite a Organização Mundial da Saúde
ou a March of Dimes na internet.

Dúvidas? Obtenha as respostas.
Em caso de dúvidas, envie-as por e-mail para
childbirthconnection@virtua.org.

Socializando com a VirtuaBaby
A Virtua está no Facebook e no Twitter. Ao “curtir” ou seguirnos, você poderá fazer perguntas, publicar comentários,
compartilhar fotos e participar de concursos regulares.
Encontre-nos no Facebook em Virtua Health e no Twitter
em @VirtuaHealth.
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Em cada etapa da gravidez, há coisas a fazer e decisões a tomar.
Este manual fornece as informações de que você precisa para
tomar boas decisões para você e seu bebê que está crescendo.

Abandonar o hábito de fumar
Fumar durante a gravidez pode causar natimortalidade, parto
prematuro, peso baixo no nascimento, síndrome de morte
súbita infantil, asma e outros problemas respiratórios.
Além disso, recém-nascidos e crianças expostos ao fumo passivo:
• Têm mais infecções no trato respiratório superior e maior
dificuldade para recuperar-se dessas infecções.

Fazer o teste de HIV para proteger seu bebê
É importante que você faça o teste de HIV durante a gravidez.
Na verdade, a legislação de Nova Jersey exige que você faça
o teste no início de sua gravidez e novamente no terceiro
trimestre como parte de sua rotina de cuidados pré-natais.
Converse com seu médico sobre esse teste.

Complete as 40 semanas
O trabalho de parto somente deve ser induzido por motivos
médicos e nunca por conveniência ou questões de agenda.
Embora ter o bebê antes possa parecer tentador, é recomendado
que você permaneça grávida durante 40 semanas inteiras.
Essas últimas semanas são essenciais para o desenvolvimento
físico do seu bebê. Bebês nascidos no tempo certo têm menos
complicações no parto. Para mais informações, visite o site
awhonn.org.
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Pela saúde de seu bebê, pare de fumar hoje! Ligue para
Mom’s Quit Connection (Conexão "Pare de fumar" para
mamães) no telefone (888) 545-5191 e pergunte sobre
programas para ajudar você e os membros de sua família
a pararem de fumar.

sua apólice de seguro para ver se oferece
cobertura para trabalho de parto e parto, já que ela
pode não cobrir 100 por cento de sua internação no
hospital. Ligue para a equipe de contabilidade de
pacientes da Virtua no telefone (856) 355-2000
em caso de dúvidas sobre cobertura.
Comece a ter uma dieta saudável e balanceada.
Pare de beber álcool e reduza a cafeína.
Converse com seu médico sobre um rotina de
exercícios pré-natais.
Converse com seu médico sobre os medicamentos
que toma e sobre o histórico médico de sua família.

Exame pré-natal

Para pensar

•	Têm maiores problemas de tosse crônica e infecções
no ouvido médio.
• Têm duas vezes mais casos de bronquite e pneumonia.
• S
 ão internados com maior frequência antes de seu primeiro
aniversário do que crianças com pais não fumantes.

Quando você faz o exame pré-natal, seu médico pode
encaminhá-la a um especialista de medicina materno-fetal
(MFM). Os especialistas de MFM da Virtua são treinados
para analisar exames pré-natais e ultrassonografias e para
diagnosticar anormalidades fetais. Além disso, são
especializados em cuidar de mulheres com gravidez de
alto risco. Sua gravidez pode ser considerada de alto risco
por diversos motivos, incluindo a presença de uma doença
crônica, histórico familiar de distúrbios genéticos ou gravidez
com mais de um bebê. Caso precise ser internada durante
a gravidez, os especialistas de MFM ajudarão a cuidar de
você. Além disso, se o bebê precisar de cuidados extras,
um especialista de MFM ajudará a desenvolver um plano
de tratamento personalizado em colaboração com um
neonatologista da Virtua (pediatra que cuida de recémnascidos e bebês prematuros).

	
Revise

•	O peito é melhor. Visite o site Virtua.org/breastfeeding
para obter mais informações.

Perguntas para fazer ao seu médico
• Para qual número devo ligar se houver dúvidas/
preocupações sobre a minha gravidez?
• Para qual número posso ligar tarde da noite e dentro
de quanto tempo devo esperar uma resposta?
• Quais sintomas representam uma emergência
e o que devo fazer?
• Quais exames pré-natais eu farei?
• Qual vitamina pré-natal devo tomar?
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Segundo
trimestre

Planos de nascimento
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Um plano de nascimento descreve suas preferências durante
o nascimento de seu bebê. Você pode trabalhar com o médico
ou a parteira para desenvolver um plano durante suas consultas
mensais. Lembre-se de que planos de nascimento não
conseguem prever todas as possibilidades que acompanham
a experiência do nascimento. Para obter mais informações
sobre como escrever um plano de nascimento, visite o site
VirtuaBaby.org.

Armazenando o sangue do cordão umbilical
do seu bebê em um banco privado
O sangue do cordão umbilical pode ser usado para tratar
mais de 80 doenças. Caso esteja interessada em armazenar
o sangue do cordão umbilical do seu bebê em um banco,
considere o seguinte:
• Há uma taxa.
•	O sangue do cordão umbilical armazenado em banco
privado é reservado apenas para sua família.
•	Você precisará obter um kit de coleta e levá-lo com você
ao hospital.
Para mais informações, converse com seu médico e visite
o site ParentsGuideCordBlood.org.

Administrando a dor durante o parto

Pré-cadastro no hospital

Você terá acesso a uma gama completa de serviços de anestesia,
incluindo anestesia epidural controlada pela paciente, para
ajudá-la a tornar seu parto seguro e confortável. Caso não
deseje uma epidural, há outras opções para administração da
dor disponíveis. Nós também oferecemos opções para parto
natural. Caso necessite de cesariana, a anestesia espinhal
é a mais utilizada. Caso não seja adequada, a anestesia
geral está disponível.

Acesse o site VirtuaBaby.org para fazer um pré-cadastro
no hospital onde fará o parto.

Escolhendo o médico do seu bebê

Ao passar pelo segundo trimestre, há outras medidas
necessárias e decisões a serem tomadas sobre sua
gravidez e a experiência do nascimento que está
por vir. Considere o seguinte.

Comece a procurar o médico do seu bebê enquanto ainda
estiver grávida. Isso dará a você tempo suficiente para escolher
um médico e conhecê-lo para estabelecer uma relação
terapêutica antes do nascimento do seu bebê. Esse médico
avaliará seu bebê no hospital depois do parto. Caso precise de
ajuda para escolher um médico, ligue para 1-888-VIRTUA-3.

Assistência de doula durante o parto
A doula é treinada para dar apoio emocional e físico
durante o parto. Caso queira contratar uma, leve em
consideração que uma doula:
• Não pode desempenhar tarefas médicas.
• Será uma das três pessoas em sua equipe de apoio
na sala de trabalho de parto e do parto.
• Cobra pelos serviços dela. Verifique sua cobertura
de seguro.
• Não se envolve nas decisões sobre seus cuidados.

Protegendo seu bebê contra coqueluche
Coqueluche, ou tosse convulsa, é uma doença respiratória
altamente contagiosa que pode ser fatal, especialmente em
recém-nascidos. Em um em cada três casos, os pais passam
a doença para o filho. Para proteger seu filho, converse com
seu obstetra/ginecologista ou um médico de família sobre
a vacinação. Você deve tomar a vacina entre a 27ª e a 36ª
semana de gravidez se não tiver sido imunizada nos últimos
dois anos. Não se esqueça de que o papai, ou quem mais
cuidar de seu bebê, também deve ser imunizado

Converse com um médico ou uma parteira. Ele ou ela
poderá recomendar uma doula que já tenha participado
de partos na Virtua.
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Se escolher a alimentação por fórmula, você receberá o mesmo
suporte que as mães lactantes e será beneficiada pelo contato
pele com pele e a separação mínima do seu bebê. Tudo o que
precisar, como fórmula, mamadeiras e bicos, será fornecido.
Você também receberá instruções de especialistas sobre como
preparar a fórmula e cuidar do seu bebê.

Amamentando seu bebê
A amamentação é a melhor opção para as mamães e os bebês.
A American Academy of Pediatrics (Academia Americana de
Pediatria), o American College of Obstetrics and Gynecologists
(Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia), o estado de
Nova Jersey e a maioria dos profissionais de saúde e defensores
das crianças recomendam apenas a amamentação para todos
os recém-nascidos saudáveis.

 ista de verificação do
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São muitos os benefícios da amamentação, incluindo:
o Fonte natural de nutrientes de que os bebês precisam
o Menor risco de síndrome da morte súbita infantil (SIDS)
o Menos infecções de ouvido e respiratórias
o Maior desenvolvimento do cérebro do recém-nascido
o Menor risco de sobrepeso para o seu bebê
o Menor risco de diabetes para seu bebê e para você
o Menor risco de depressão pós-parto
o Menor risco de câncer de mama e ovário para você
o Recuperação mais rápida para você

Converse com o médico sobre suas expectativas para
o parto.
Prepare-se para a amamentação.
Decida se gostaria de armazenar o sangue do cordão
umbilical do seu bebê em um banco.
Comece a procurar um pediatra.
Programe-se para que você e seu parceiro tomem
a vacina contra coqueluche.
Faça o pré-cadastro no hospital onde fará o parto
Visite o site VirtuaBaby.org para encontrar uma aula
para você, seus pais ou os irmãos do seu bebê.

Antes do parto, prepare-se para amamentar. Acesse a internet,
faça uma aula e converse com outras mães que amamentam.
Inclua seus familiares na preparação para obter o apoio
deles. Converse com seu médico. Informe-o de que você
amamentará e gostaria de fazê-lo já na primeira hora após
o nascimento do seu bebê. Discuta planos de parto
e opções de nascimento para proporcionar o ambiente
mais seguro para você começar a amamentar.

Para pensar
•	Para mais informações, visite o site
Virtua.org/breastfeeding.
• Mime-se. Marque um horário em qualquer um de nossos
locais Vir tú spa para uma ampla gama de serviços
de spa que atendem às suas necessidades especiais
durante a gravidez. Para marcar um horário, ligue para
1-888-VIRTUA-3.
• 	A Virtua recomenda que você comece a marcar o tempo
dos movimentos de seu bebê por volta de 28 semanas.
Para ajudar, faça o download da tabela de movimento
em VirtuaBaby.org.

Ao chegar ao hospital, informe seus médicos e enfermeiros
de seu plano de amamentar. Eles podem informar etapas
que darão uma base sólida para a amamentação. As etapas
incluem contato pele com pele mesmo após uma cesariana,
adiar testes e exames até o término da amamentação
e manter você e seu bebê juntos sempre que possível.

Perguntas para fazer ao seu médico
• Quais mudanças posso esperar em meu corpo?
• Quantos quilos devo ganhar durante minha gravidez?
• Devo tomar vacina de gripe?

Os enfermeiros da Virtua são treinados para dar suporte
à amamentação. Eles observarão várias mamadas para
garantir que você está confortável. Consultores em
lactação certificados estão disponíveis se precisar
de suporte adicional.
É recomendado que você amamente seu bebê sempre que
ele fique inquieto durante os primeiro dias de vida. Mamadas
frequentes ajudarão a estabelecer sua produção de leite.
Por isso, a Academia Americana de Pediatria e a Virtua
recomendam NÃO oferecer chupeta ao bebê nas primeiras
três a quatro semanas de vida. A Virtua não fornece
chupetas a recém-nascidos saudáveis. Caso deseje uma
para seu bebê, traga a sua.
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Terceiro
trimestre

de privacidade nos impedem de fornecer informações sobre
pacientes, pedimos que as pessoas de apoio atualizem seus
familiares e amigos sobre seu progresso.
Para obter mais informações, entre em contato com o diretor
de enfermagem para trabalho de parto e parto pelo telefone:
Virtua Voorhees: (856) 247-3929
Virtua Memorial: (609) 914-6820
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Aguardando a chegada do seu bebê
Para o conforto de sua família e amigos que não fazem parte de
sua equipe de apoio durante o parto, recomendamos que eles
aguardem em casa até a chegada do seu bebê. Por questões de
segurança e privacidade, não podemos permitir que visitantes
aguardem do lado de fora de seu quarto ou no corredor.
Quando estiver pronta para o parto, é isso o que você
precisa saber.

Induzindo o parto
Caso seja necessário, do ponto de vista médico, induzir seu
trabalho de parto, o consultório do seu médico dará as instruções
necessárias. É importante que você entenda que a indução é
um processo que pode levar até 24 a 36 horas. Para o conforto
de seus amigos e familiares, é melhor que eles fiquem em casa
até que seu trabalho de parto ativo comece. Nesse momento,
você estará aproximadamente a 1 a 3 horas de ter seu bebê.

O jogo da espera
Embora ter o bebê antes possa parecer tentador, é recomendado
que você permaneça grávida durante 40 semanas inteiras.
O trabalho de parto somente deve ser induzido por motivos
médicos e nunca por conveniência ou questões de agenda.
Por outro lado, se seu bebê escolher chegar antes, não há
necessidade de interromper o trabalho de parto espontâneo.

Aonde ir quando estiver em trabalho de parto.
Virtua Voorhees
Pare o carro no estacionamento C e entre pela entrada C. Faça
o cadastro na recepção. De lá, você será levada ao seu destino.

É melhor completar as 40 semanas porque:
o	Há menos complicações e riscos para você e para o seu
bebê com o parto natural.
o	Bebês nascidos no tempo certo sugam
e engolem melhor.
o	Induções normalmente causam mais dores de trabalho
de parto e podem levar à realização de cesariana.
o	Órgãos importantes, como o cérebro, ainda estão
em desenvolvimento.

Virtua Memorial
Caso entre em trabalho de parto das 7h00 às 20h30, entre pela
entrada principal do hospital e vá diretamente para a ala de
trabalho de parto e parto. Caso entre em trabalho de parto
das 20h30 às 7h00, entre no hospital pelo pronto-socorro.

Confirmando a cobertura de seguro para sua
internação no hospital

Para mais informações, visite o site do March of Dimes.

Revise sua apólice de seguro, já que ela pode não cobrir 100 por
cento de sua internação no hospital. A equipe de contabilidade
de pacientes da Virtua pode ajudá-la a planejar quaisquer gastos
próprios que você venha a ter. Ligue para (856) 355-2000 para
obter mais informações.

Apoio na sala de parto
Caso seu parto seja vaginal, você pode ter três pessoas de
apoio com você na sala de trabalho de parto e parto. Caso
esteja fazendo uma cesariana, você pode ter uma pessoa de
apoio com você na sala de operação.

Confirmando a cobertura de seguro para
o seu bebê

Se quiser que uma criança com menos de 13 anos fique na
sala de parto, discuta isso com antecedência com o diretor
de enfermaria.

Normalmente, as seguradoras exigem a notificação do
nascimento do seu bebê dentro de 24 horas para inscrever
o novo bebê na apólice. É essencial que você consulte sua
seguradora para garantir a cobertura do seu bebê.

Se aprovado, um membro adulto da equipe de apoio
deve ficar com a criança a todo momento. Como as leis
6
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Admissão no hospital
Como você fez o pré-cadastro para o parto, ao chegar ao hospital
para ter o bebê, um representante de admissão apenas verificará as
informações que você forneceu. Isso é feito por motivos de segurança
do paciente. Leve seu documento de identidade com foto, cartão do
seguro e informações de contato em caso de emergência.
Lista

de verificação do terceiro trimestre

Decida quem fará parte de sua equipe de apoio
durante o parto.
Lembre seus familiares e amigos de que a Virtua é um
ambiente livre de fumo.
Lembre-se de levar a cadeirinha do carro para o hospital.
A Virtua oferece verificações gratuitas da cadeirinha do
carro para verificar se elas estão adequadamente instaladas.
Prepare a mala para o hospital. Pense no que precisará para
você, seu parceiro ou instrutor e seu bebê.
Verifique com sua seguradora a cobertura para trabalho
de parto e para o parto.
Faça o pré-cadastro no hospital onde fará o parto.
Prepare-se para amamentar. Faça aulas, converse com
o médico do seu bebê e verifique sua seguradora. Poderá
haver cobertura para a sua bomba e para a visita de um
consultor em lactação.
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Para pensar
• Marque um tour pelo hospital ligando para
1-888-VIRTUA-3.
• Para dicas sobre o que levar na mala
do hospital, visite o site VirtuaBaby.org.

Perguntas para fazer ao seu médico
• Há alguma atividade que devo evitar ou
fazer mais?
• O meu peso está na meta?
•	O que devo fazer se sentir contrações de
Braxton-Hicks (falso trabalho de parto)?
• Quando devo ir ao hospital?

Enquanto estiver
no hospital
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Informações sobre visita e horário de silêncio
Recomendamos que leve seu parceiro ou a pessoa de apoio
designada para ficar com você durante sua internação no
hospital. Ele/ela é um parceiro(a) importante no cuidado
de seu bebê.
O horário de silêncio é das 14h00 às 16h00. Esse horário
é reservado para que você descanse e crie um vínculo com
seu bebê. É também um ótimo momento para conversar
com seu enfermeiro e fazer perguntas sobre como cuidar
do seu bebê e de si mesma. Nós a incentivamos a limitar
a quantidade de visitas nesse horário. Caso escolha, seus
familiares e amigos podem juntar-se a você.
Se precisar de tratamento especial ou monitoramento
próximo após o parto, visitas de familiares e amigos
(exceto de seu parceiro ou da pessoa de apoio) podem
ser limitadas a 20 a 30 minutos por visita. Isso permite
que você descanse e se recupere. Durante esse período,
no máximo três pessoas poderão ficar ao lado do seu
leito de uma só vez.

Mantendo seu bebê seguro
Durante o parto do bebê, sua equipe ou pessoa de apoio
usará uma pulseira que dará acesso à unidade de trabalho
de parto e parto. Essa é uma medida de segurança que
temos para proteger seu bebê. Nós também temos um
sistema de segurança para bebês sofisticado para manter
seu bebê seguro enquanto ele estiver no hospital.

Pedimos que pessoas com doenças contagiosas e resfriados
não visitem o hospital. Outras restrições de visitantes às
vezes são necessárias durante a época de gripe ou em
circunstâncias especiais.

Espere o inesperado

Após o parto, solicitamos ao seu parceiro de cuidados, que
normalmente é o pai do bebê, que ele use um cordão para
fins de identificação. Os parceiros de cuidados que saírem
ou entrarem no hospital entre 20h30 e 7h00 devem usar
a entrada C no Virtua Voorhees e a entrada do prontosocorro no Virtua Memorial.

Lembre-se, não importa o quanto tenha planejado, não é
possível prever todas as possibilidades que acompanham
a experiência do nascimento. É bom manter-se flexível e
lembrar que todos nós compartilhamos um objetivo em
comum: um parto seguro para você e seu bebê.

Coordenar consultas médicas
e exames e encontrar recursos
de assistência médica
confiáveis para você e sua
família pode ser desafiante.
Simplifique o processo ligando
para um Navegador de saúde
pessoal da Virtua no telefone
1-888-VIRTUA-3.

Outros visitantes precisarão obter uma autorização na
recepção do hospital. Os visitantes no Virtua Voorhees
devem entrar pela entrada B. Os visitantes do Virtua
Memorial devem entrar pela entrada principal.
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Criando um vínculo com seu recém-nascido

Cuidando de seu bebê após o parto

Quando escolhe a Virtua para o parto, você passará um
tempo criando um vínculo com seu bebê. Sempre que
possível e quando as condições médicas permitirem,
o médico do parto colocará o bebê sobre seu peito nu
imediatamente após o parto. Estudos mostram que
o contato pele com pele deixa os bebês mais felizes,
ajuda a regular a temperatura deles e estabiliza os
batimentos cardíacos e a respiração.

Logo após o nascimento do seu bebê, o enfermeiro
administrará em seu recém-nascido:
• Pomada oftalmológica para proteger contra infecção
•	Injeção de vitamina K para auxiliar na
coagulação sanguínea
Caso tenha dúvidas sobre esses tratamentos, discuta-as
com o médico do seu bebê antes de chegar ao hospital

Testando a audição do seu bebê

A criação do vínculo continua durante toda a sua internação
no hospital. Na verdade, a primeira hora após o nascimento do
seu bebê, a hora de ouro, é reservada para você, seu parceiro
e o bebê. Amigos e outros familiares não participam dessa
hora especial, a menos que você os convide. Esse
é o momento para começar a amamentação.

A legislação de Nova Jersey exige que todos os bebês
nascidos em Nova Jersey tenham sua audição avaliada antes
de deixar o hospital. A menos que seja contra suas crenças
religiosas, o bebê passará por um teste de audição rápido
e indolor. Você receberá os resultados antes de deixar o
hospital. Se seu beber não passar no teste, solicite a seu
enfermeiro ou ao médico do seu bebê uma nova avaliação.

Permanecendo no quarto com seu bebê

Testando seu bebê para distúrbios metabólicos

Após o parto, você e seu bebê serão transferidos para um de
nossos quartos para mamães e bebês. O quarto oferece espaço
e privacidade para a sua nova família. Nós incentivamos
a permanência no quarto por 24 horas sem longos períodos
de separação. Caso não se sinta bem o bastante para cuidar de
seu bebê ou se seu bebê exigir um procedimento médico, como
uma circuncisão, há uma área de observação infantil disponível.

A legislação de Nova Jersey prevê que todos os recém-nascidos
serão testados para 55 distúrbios metabólicos raros, mas
tratáveis, dentro de 48 horas do nascimento. Muitas dessas
condições, se não detectadas no início da vida, podem resultar
em problemas de saúde graves. Por outro lado, o tratamento
precoce de distúrbios metabólicos normalmente tem resultados
positivos. Essa análise requer apenas algumas gotas de sangue
obtidas ao picar o calcanhar do seu bebê. Se os resultados
forem anormais, eles serão enviados ao médico do seu bebê
logo após a alta. O programa de avaliação metabólica de recémnascidos da Virtua é abrangente e cumpre a legislação do
estado de Nova Jersey. Ele também segue as recomendações do
American College of Medical Genetics (Colégio Americano de
Genética Médica), da Academia Americana
de Pediatria e da March of Dimes.

Manter seu bebê com você no quarto tem muitos benefícios
para vocês:
•	Os bebês dormem melhor, choram menos, ganham mais
peso e têm menos icterícia.
•	O tempo que você passa aprendendo com a equipe
de enfermagem enquanto permanece no quarto ajudará
a fazer com que se sinta à vontade para cuidar de seu
bebê em casa.
•	Está comprovado que a permanência durante 24 horas
no quarto aumenta o volume de leite materno.
•	Uma pesquisa demonstrou menor incidência de problemas
relacionados à amamentação, como mamilos doloridos
e ingurgitamento.
•	Estudos mostram que as mães têm a mesma quantidade
e qualidade de sono. Durma enquanto o bebê dorme.

Além disso, existe um teste complementar
que você pode exigir por meio de uma
empresa privada pagando uma taxa.
O teste é para deficiência de glicose
6-fosfato desidrogenase (G6PD). Existe
o risco de deficiência de G6PD
em bebês do sexo masculino e de
ascendência afro-americana, do
Oriente Médio ou do Sudeste
Asiático. Caso esteja interessado
nesse teste, converse com
seu médico.
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Protegendo seu bebê do HIV

Cuidados intensivos para o seu recém-nascido

Ao fazer o parto na Virtua, caso não tenha feito o teste de HIV,
faremos o teste ao coletarmos seu sangue para outros exames de
laboratório. Você tem o direito de optar por não fazer o teste de HIV.
Nesse caso, seu bebê será testado. Os pais que se opuserem a esse
teste por motivos religiosos devem fazê-lo por escrito. Pergunte ao
seu prestador de serviços de saúde sobre os benefícios desse teste
para você e seu bebê, bem como as opções de cuidado.

Se seu bebê tiver necessidades especiais, ele será cuidado na
unidade de cuidados intensivos neonatais do Virtua Voorhees ou
na enfermaria de cuidados especiais do Virtua Memorial pelas
equipes de neonatologistas e enfermeiros neonatais do Hospital
Infantil de Filadélfia e pelos enfermeiros neonatais da Virtua, que
ficam nos hospitais 24 horas por dia, sete dias por semana. As
equipes trabalharão de perto com você para determinar
o melhor tratamento para o seu bebê.

Vacina de hepatite B
Hepatite B é uma infecção viral grave. Quando os bebês são
infectados, o vírus normalmente permanece no corpo durante
toda a vida. Especialistas como a Academia Americana de
Pediatria, os Centros para controle de doenças e/ou nossos
médicos na Virtua recomendam que todos os bebês recebam
a vacina de hepatite B antes de sair do hospital. É importante
vacinar os bebês no nascimento para que eles fiquem protegidos
o quanto antes de qualquer exposição à hepatite B.
Alguns pais temem que o sistema imunológico de seu bebê seja
imaturo e não suporte vacinas tão cedo. Na verdade, assim que
nascem, os bebês começam a lidar efetivamente com trilhões
de bactérias e vírus. O desafio que as vacinas impõem ao seu
sistema imunológico é pequeno em comparação aos desafios
diários da vida. Comece a discutir as vacinas com o profissional
de saúde do seu bebê enquanto estiver grávida.

A NICU e a SCN oferecem:
•	Tecnologia de ponta em ventiladores, monitoramento
eletrônico e outras terapias médicas de ponta
•	Cuidado de desenvolvimento, que envolve criar um ambiente
que simula o útero para o seu recém-nascido
•	Acesso 24 horas por dia pelos pais e seus filhos com 3 anos
de idade ou mais ao seu recém-nascido
•	Um quarto temático do Ronald McDonald para a família que
proporciona às famílias de recém-nascidos internados um
lugar para descansar e recuperar-se

Lista de verificação no hospital
Após a sua saída, entre 10h30 e 12h00,verifique
a cadeirinha do carro para garantir que ela esteja
corretamente instalada em seu veículo.

Avaliação de oximetria de pulso
O departamento de serviços de saúde e seniores de Nova
Jersey exige que cada maternidade realize uma avaliação de
oximetria de pulso em cada recém-nascido sob seus cuidados
pelo menos 24 horas após o nascimento. A avaliação de
oximetria de pulso é um teste não invasivo usado para
descartar doenças congênitas do coração críticas em recémnascidos. Recém-nascidos com resultados de oximetria de
pulso anormais exigem teste confirmatório imediato
e intervenções, que serão coordenadas pelo médico
do seu bebê durante sua internação, se necessário.

Leve suas instruções de alta. O pedido para a certidão
de nascimento do seu bebê está incluído.
Informe a chegada do seu bebê à seguradora.

Considere o seguinte
•	Você pode pedir para tirarem a foto do seu bebê no
hospital. A foto do seu bebê estará disponível no
berçário on-line, protegido por senha, da Virtua.
Visite www.virtua.org.
•	Nossa Rede de melhoras traz informações de como
cuidar de si mesma e do seu bebê.
•	Visite as lojas de presentes para comprar itens
esquecidos como artigos de higiene.
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Levando seu
bebê para casa

CHOP na Virtua
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A Virtua e o Hospital Infantil de Filadélfia(CHOP) firmaram
uma parceria para prestar serviços pediátricos nas instalações
da Virtua em Mount Holly e Voorhees. Os médicos
empregados pelo CHOP fornecerão cuidados nas:
•	
Unidades de cuidados pediátricos para pacientes
internados da Virtua
Se seu filho ficar doente ou precisar ser internado,
o Virtua Memorial e o Virtua Voorhees oferecem
unidades para pacientes internados dedicadas ao cuidado
de crianças. Vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana, há enfermeiros pediátricos e pediatras na equipe
para cuidar do seu pequeno e coordenar a continuidade
dos cuidados com seu pediatra ou médico de família.
• Áreas de cuidados emergenciais
Quando houver emergências, você pode acessar o cuidado
emergencial dedicado exclusivamente para crianças
no Virtua Memorial e no Virtua Voorhees. Todos os
departamentos de emergência da Virtua atendem às
diretrizes da Academia Americana de Pediatria.
• Centros de saúde e bem-estar
Você pode acessar serviços para pacientes ambulatoriais
e outros especialistas em crianças no Centro de saúde
e bem-estar da Virtua em Voorhees. O centro abriga
o laboratório de sono pediátrico da Virtua e serviços
de imagem de diagnóstico pediátrico, como raio X,
ressonância magnética e tomografia computadorizada.
Além disso, ele abriga o Centro de especialidade de rede
de cuidados do CHOP e muitos outros especialistas
independentes que oferecem uma série de especialidades
pediátricas. Para obter mais informações, visite
o site Virtua.org.

Baby blues
Após ter seu bebê, você pode sentir-se triste ou ter dificuldade
para se ajustar. Caso isso aconteça, você não está sozinha; mais
de 80 por cento das novas mamães sentem o "baby blues".
A Virtua oferece suporte pelo telefone para depressão pósparto das 9h00 às 17h00, de segunda à sexta. Para informações
ou encaminhamentos, ligue para (866) 380-2229. Em caso
de emergência, ligue para 911 ou vá ao pronto-socorro
mais próximo.

.org
O Virtua Woman mantém você atualizada sobre
as notícias mais recentes de saúde e bem-estar
e eventos para você e sua família.
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