Uma nova estrutura
materno-infantil
A nova maternidade

3º Andar

Foi inaugurada, em 8 de fevereiro, a nova Maternidade do Hospital da Luz,
centralizando o cuidado materno-infantil em uma única torre. As novas
instalações passam a contar com uma moderna infraestrutura:

UTI Neonatal

• 4 salas de parto, sendo 2 específicas para o parto humanizado;
• 3 salas de pronto-socorro obstétrico;

• M
 usicoterapia: promove a humanização, tornando o ambiente mais
aconchegante e reforçando o vínculo materno-infantil, além de estimular
áreas do cérebro ligadas à linguagem e emoção e diminuir o tempo de
internação em até 25%.
• C
 apa de super-herói: brinde entregue para todos os bebês na alta como
forma de homenagear a vitória deles e da família neste momento.

• 3 consultórios;
• 1 lactário;
• 24 leitos de UTI Neonatal.
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O novo serviço oferece assistência materno-infantil completa para gestantes
e bebês em qualquer condição clínica, incluindo as de alta complexidade.

•  Pré-Natal Parto Adequado: acompanhamento a gestantes
de baixo risco, com atendimento diferenciado do enfermeiro-obstetra
e médico-obstetra.
Marcações podem ser feitas pelo
agendamentoonline.amil.com.br
ou pela central de marcação de
consultas, tel.: (11) 3003-1333, pedir
a opção Pré Natal Parto Adequado.

Com a nova estrutura, com mais de 2 mil m2 de área total, o objetivo é
duplicar o número de nascimentos (de 230 para cerca de 400 por mês) e
aumentar de 40% para 60% a realização de partos normais. Desde 2015
foi registrado um crescimento de 77% no número de nascimentos pelo
método natural, quando o Hospital da Luz passou a integrar o programa
Parto Adequado, da ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar.

1º Andar
Pronto-socorro Ginecológico e Obstétrico
• P
 ista de deambulação, com um jardim de inverno ao redor e 9
estações explicando o desenvolvimento da gestação, mês a mês;

Agenda as visitas à maternidade, ioga
para gestantes: tel.: (11) 2117-6016.
Dúvidas e curso de gestante, Ligue
Vida de Saúde: 0800 073 2121.

Mais novidades
Para ajudar as futuras mamães nas horas que antecedem o nascimento,
foi projetado um jardim de inverno para caminhadas durante o trabalho
de parto e uma sala de ioga, além de outros recursos como banheira,
aromaterapia e cromoterapia em apartamentos individuais.

• A
 mpla sala de ioga destinada às gestantes para a preparação no
parto, com foco na respiração e assoalho pélvico, acompanhados
por fisioterapeuta;
• A
 uditório com projetor destinado ao curso de gestantes e rodas
de conversa.

8º Andar
Centro Obstétrico
• VIP Birth Suite: suítes de partos totalmente equipadas para assistência
ao trabalho de parto e parto vaginal. Com aromaterapia, cromoterapia,
banheira de hidromassagem, bola, banqueta de parto, chuveiro para
banho terapêutico, cadeira de parto.
• Cine Baby: sala de cinema para a família assistir ao vivo ao nascimento de
bebês que nascem de parto cesárea.

Para os familiares, estará à disposição o Cine Baby, com transmissão do
parto ao vivo para a Sala de Espera do Centro Obstétrico.

Hospital da Luz
Rua Azevedo de Macedo, 113
Vila Mariana • São Paulo - SP
CEP: 04013-060 | Tel.: (11) 2117-6000

Dr. José Luiz Cunha Carneiro Junior
Diretor Técnico - CRM: 110574

