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PRÉ-NATAL E POLÍTICA DE ENTREGA 

Os médicos e a equipe da Capital Women's Care se dedicam a ajudar seu bebê a ter o melhor começo possível. 

Nossa equipe de médicos é composta por médicos especialistas altamente treinados na área de obstetrícia, 

utilizando as mais recentes técnicas e procedimentos para ajudar a garantir uma gravidez saudável. Nossos 

médicos e médicos assistentes fazem as entregas no Hospital Holy Cross, o maior hospital obstétrico da região 

metropolitana de Maryland. 

A assistência à maternidade inclui assistência pré-natal desde a primeira consulta obstétrica, trabalho de parto e 

parto, assistência pós-parto, bem como quaisquer complicações que possam surgir. Durante as consultas pré-

natais, o médico fará várias perguntas sobre seu histórico médico, quaisquer sintomas que você possa estar 

experimentando, monitorará a frequência cardíaca e a posição do seu bebê, solicitará quaisquer exames 

laboratoriais necessários e realizará exames físicos que podem incluir um exame interno. . Durante o início da 

gravidez, você terá uma consulta com um de nossos médicos a cada quatro semanas. Conforme sua gravidez 

avança ou se sua situação individual o exigir, a frequência de suas visitas também aumentará. 

Durante os estágios finais da gravidez, o médico analisará os sinais do parto com você. Se você sentir que está 

passando por alguma complicação ou entrando na fase de trabalho de parto, pedimos que entre em contato com 

nosso escritório antes de sair para o hospital. Nossos consultórios possuem um médico de plantão 24 horas por dia 

para fornecer cobertura hospitalar. 

A Capital Women’s Care e os médicos abrangentes são compostos por médicos do sexo masculino e feminino. 

Todos os nossos fornecedores alternam entre o hospital e o consultório para cuidar de nossos pacientes. Durante 

sua internação, o médico de plantão fará exames internos para ajudar a determinar o estágio do parto. Ninguém 

pode determinar quanto tempo seu parto vai durar, já que cada parto é diferente. Como resultado, não podemos 

garantir qual médico estará disponível durante qualquer parte do seu trabalho de parto, bem como durante o 

parto. Isso é verdadeiro para pacientes que estão programadas para indução, bem como para uma cesariana. 

Recomendamos enfaticamente que você marque pelo menos uma consulta com cada médico durante o 

atendimento pré-natal para se familiarizar com todos os provedores. Qualquer um dos médicos pode estar de 

plantão no hospital quando você chegar para o parto do seu bebê. Como resultado, não podemos prometer qual 

médico fará o parto do seu bebê, se o médico que irá examiná-la ou que fará o parto será um homem ou uma 

mulher. 

Ao assinar abaixo, você reconhece que recebeu informações sobre o que significa receber cuidados de 

maternidade com Capital Women’s Care e concorda. Se você tiver alguma dúvida, qualquer um dos nossos 

funcionários ou os médicos terão prazer em ajudá-lo. 

 

Nome do Paciente:____________________________________________ 

Firma de Paciente:_____________________________________  Data:_________________ 

Testemunha:__________________________ 

 


