
OBSERVAÇÕES
� O valor da despesa hospitalar deverá ser pago em até 30 dias antes da data próvavel do parto, podendo ser

dividido de acordo com os meses de gestação, começando pelo 4º mês de gravidez ,em até 5 vezes, pagando

com cheques, e vai reduzindo o números de parcelas, com o passar dos meses até a data provável do parto.

� Os cheques dos honorários médicos de plantão (anestesista, pediatra, cirurgião e auxiliar) deverão ser

fornecidos na efetivação do contrato, e pré -datados para alta hospitalar da parturiente.

� Os honorários acima citados são para médicos plantonistas. Caso queiram trazer o médico cirurgião o auxiliar

é considerado o valor acima informado.

� Estão incluídas neste pacote até 02 diárias para parto, taxas cirúrgicas, mat/med decorrentes do parto.

� O Teste do Olhinho não está incluso neste orçamento e possui o custo de R$100,00 (cem reais)

� O valor das despesas de UTI é de aproximadamente R$ 5000,00 por dia por paciente. Este valor não esta

incluído no orçamento acima.

� Não está incluído nenhum tipo de vacina.

� O honorário do pediatra será cobrado conforme número de recém-nascidos.

� O contrato devera ser efetivado com, no mínimo, 01 mês de antecedência da data provável do parto,

diretamente no setor de tesouraria, de segunda à sexta-feira de 08:00 às 17:00 horas.

� Documentação necessária: Carteira de identidade, CPF e cartão de Pré-natal da parturiente e/ou do

responsável .

� O pacote ainda as despesas extra: Roupa para assistir o parto R$ 25,00; Sala com visor R$60,00;não contempla
Diárias de TV R$ 12,00. As ligações telefônicas serão cobradas por pulso, média de R$ 0,20 (4minutos/ tel. fixo)

e e média R$1,15 (1 minuto/ celular) para grande BH; Refeição do acompanhante conforme tabela do

restaurante.

� TODOS OS VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES. MAIS INFORMAÇÕES: (31)3228-8140

ORÇAMENTO DE PARTO PARA PAGAMENTO
PRÉ PARTO COM MÉDICOS PLANTONISTAS

Acomodação

Enfermaria

Hospital Anestesista ObstetraPediatra

Apto Standard

R$3.360,00

R$3.817,00

R$600,00

R$1.200,00

R$360,00

R$720,00

R$1.300,00

TOTAL

R$5.920,00

R$8.337,00

Apto Luxo R$4.335,00 R$1.200,00 R$720,00 R$8.855,00

R$2.000,00

R$2.000,00

Auxiliar Obstetra

R$600,00

R$600,00

R$300,00


