PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900

Termo De Conhecimento E Adesão (Vinculação 2 = Visita À Maternidade)
A Lei Federal nº 11.340/2007, garante à gestante o direito de ser informada anteriormente, pela equipe do
pré-natal, sobre qual a maternidade de referência para seu parto e de visitar o serviço antes do parto. Já a
Lei nº 11.108/2005 e a Portaria nº 2.418/2005 obrigam os serviços de saúde a permitir a presença, junto à
parturiente, de 01 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, acompanhante este indicado pela parturiente.
A ideia é familiarizar às gestantes ao ambiente hospitalar da Maternidade, antes que o parto aconteça, por
meio de visitas pré-agendadas antes do nascimento do bebê, mais precisamente por volta da 30ª semana
de gestação.
A visita a Maternidade de referência permite a gestante conhecer as instalações da maternidade além de
ser uma ótima oportunidade para se informar e tirar as dúvidas sobre: documentos necessários para
internação, conhecer o trajeto para chegar à maternidade, se informar a respeito dos horários de visitas e
número de visitantes, conhecer as regras da instituição quanto ao acompanhante, entre outras dúvidas ou
questionamentos.
A gestante será comunicada da data da visita com antecedência mínima de cinco dias úteis e quais as
condições para o seu deslocamento até a maternidade.

........................................................................................................................................................................

Eu,________________________________________ portadora do RG nº__________________ e CPF
nº_________________________, após a leitura e compreensão das informações acima descritas, entendo
que tenho direito a conhecer com antecedência a Maternidade a qual estou vinculada e diante da
importância desse momento, confirmo minha participação e aguardo a confirmação do dia, horário e
condições para a visita.

Unidade de Saúde:_____________________ Data:____/______/_______
Telefone para contato:_________________________________________
Nome do Acompanhante:______________________________________
Assinatura da Gestante:________________________________________

TERMO DE CONHECIMENTO E RECUSA (VINCULAÇÃO 2 = VISITA À MATERNIDADE)
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A Lei Federal nº 11.340/2007, garante à gestante o direito de ser informada anteriormente, pela equipe do
pré-natal, sobre qual a maternidade de referência para seu parto e de visitar o serviço antes do parto. Já a
Lei nº 11.108/2005 e a Portaria nº 2.418/2005 obrigam os serviços de saúde a permitir a presença, junto à
parturiente, de 01 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, acompanhante este indicado pela parturiente.
A ideia é familiarizar às gestantes ao ambiente hospitalar da Maternidade, antes que o parto aconteça, por
meio de visitas pré-agendadas antes do nascimento do bebê, mais precisamente por volta da 30ª semana
de gestação.
A visita a Maternidade de referência permite a gestante conhecer as instalações da maternidade além de
ser uma ótima oportunidade para se informar e tirar as dúvidas sobre: documentos necessários para
internação, conhecer o trajeto para chegar à maternidade, se informar a respeito dos horários de visitas e
número de visitantes, conhecer as regras da instituição quanto ao acompanhante, entre outras dúvidas ou
questionamentos.
A gestante será comunicada da data da visita com antecedência mínima de cinco dias úteis e quais as
condições para o seu deslocamento até a maternidade.

........................................................................................................................................................................

Eu,________________________________________ portadora do RG nº__________________ e CPF
nº_________________________, após a leitura e compreensão das informações acima descritas, entendo
que tenho direito a conhecer com antecedência a Maternidade a qual estou vinculada, mas NÃO
CONFIRMO minha participação para a visita.

Unidade de Saúde:_____________________ Data:____/______/_______
Telefone para contato:_________________________________________
Motivo da Recusa: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Assinatura da Gestante:_________________________________________
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