
 

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA) 
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP – CEP 14.801-340 

PORTARIA Nº 133 
De 25 de junho de 2020 

 

Inclui procedimentos no Anexo II da Portaria 

nº 09, de 15 de janeiro de 2020. 

 

A DIRETORA EXECUTIVA em exercício da 

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, a Maternidade Gota 

de Leite de Araraquara (FUNGOTA-ARARAQUARA), no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, e as regras de apoio à iniciativa privada instituídas pela 

Portaria nº 09, de 15 de janeiro de 2020; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º O Anexo II da Portaria nº 09, de 15 de 

janeiro de 2020, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens: 

“GESTAÇÃO DE ALTO RISCO E GESTAÇÃO ↓ 37 semanas 
 

PACOTE DE PARTO NORMAL E PARTO CESÁREA ENFERMARIA 

Incluso: 02 diárias, taxa de sala cirúrgica, taxa de anestesia, taxa de 
sala de recuperação anestésica, materiais, medicamentos, dieta da 
paciente e acompanhante, testes obrigatórios (orelhinha, 
coraçãozinho, olhinho e linguinha), taxa esterilização, taxa higienização 
e limpeza, Honorários Médicos (Auxiliares, Anestesista e atendimento 
ao recém-nascido e gestante), SADT, Custos de Plantonistas, taxa de 
profissionais (Cirurgião obstetra/ ginecologista/ pediatra/ auxiliares/ 
anestesista/ enfermagem), taxa de bomba de infusão e taxa de 
cardiotocografia.  
EXCLUÍDOS DO PACOTE: 
Quimioterapia, Cariotipagem, Remoções, Hemodinâmica, Hemodiálise, 
Hemofiltração, Hemoterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, 
Exames por Scopia (Aparelho Digestivo, Pulmonar e Urológico) e 
consultas de outros especialistas que não contemplem nosso quadro 
clínico. 

 
 
 
 
 
 

R$ 5.150,00 

  

PACOTE DE PARTO NORMAL E PARTO CESÁREA APARTAMENTO 

Incluso: 02 diárias, taxa de sala cirúrgica, taxa de anestesia, taxa de 
sala de recuperação anestésica, materiais, medicamentos, dieta da 
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paciente e acompanhante, testes obrigatórios (orelhinha, 
coraçãozinho, olhinho e linguinha), taxa esterilização, taxa higienização 
e limpeza, Honorários Médicos (Auxiliares, Anestesista e atendimento 
ao recém-nascido e gestante), SADT, Custos de Plantonistas, taxa de 
profissionais (Cirurgião obstetra/ ginecologista/ pediatra/ auxiliares/ 
anestesista/ enfermagem), taxa de bomba de infusão e taxa de 
cardiotocografia.  
EXCLUÍDOS DO PACOTE: 
Quimioterapia, Cariotipagem, Remoções, Hemodinâmica, Hemodiálise, 
Hemofiltração, Hemoterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, 
Exames por Scopia (Aparelho Digestivo, Pulmonar e Urológico) e 
consultas de outros especialistas que não contemplem nosso quadro 
clínico. 

 

 

R$ 5.500,00 

  

PACOTE DIÁRIA COMPACTA DE UTI NEONATAL UTI 

Incluso: Todos os tipos de materiais e medicamentos (inclusive os de 
alto custo), diárias, taxas, SADTs e Honorários Médicos, ou seja, todos 
os custos gerados durante a internação, durante o período de UTI 
Neonatal.  
EXCLUÍDOS DO PACOTE: 
Quimioterapia, Cariotipagem, Remoções, Hemodinâmica, Hemodiálise, 
Hemofiltração, Hemoterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, 
Exames por Scopia (Aparelho Digestivo, Pulmonar e Urológico) e 
consultas de outros especialistas que não contemplem nosso quadro 
clínico. 

 
 
 

R$ 1.800,00 

  

PACOTE DIÁRIA GLOBAL INTERNAÇÃO CLÍNICA ENFERMARIA 

Incluso: - Hotelaria (leito e troca de roupa de cama), despesas com 
acompanhantes nos casos previstos em contrato e em lei, dieta oral do 
paciente, cuidados e atos de competência da enfermagem, materiais, 
medicamentos utilizados, exceto os quimioterápicos, equipamentos, 
equipamentos de proteção individual (EPIS), serviços auxiliares de 
diagnose, taxas hospitalares, equipamentos e administrativas. Gases 
medicinais e honorários médicos. 
EXCLUÍDOS DO PACOTE: 
Quimioterapia, Remoções, Hemodinâmica, Hemodiálise, 
Hemofiltração, Hemoterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, 
Exames por Scopia (Aparelho Digestivo, Pulmonar e Urológico) e 
consulta de outros especialistas que não contemplem nosso quadro 
clínico. 

 
 
 
 
 
 

R$ 450,00 

PACOTE DIÁRIA GLOBAL INTERNAÇÃO CLÍNICA APARTAMENTO 

Incluso: - Hotelaria (leito e troca de roupa de cama), despesas com 
acompanhantes nos casos previstos em contrato e em lei, dieta oral do 
paciente, cuidados e atos de competência da enfermagem, materiais, 
medicamentos utilizados, exceto os quimioterápicos, equipamentos, 
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equipamentos de proteção individual (EPIS), serviços auxiliares de 
diagnose, taxas hospitalares, equipamentos e administrativas. Gases 
medicinais e honorários médicos. 
EXCLUÍDOS DO PACOTE: 
Quimioterapia, Remoções, Hemodinâmica, Hemodiálise, 
Hemofiltração, Hemoterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, 
Exames por Scopia (Aparelho Digestivo, Pulmonar e Urológico) e 
consulta de outros especialistas que não contemplem nosso quadro 
clínico. 

 
R$ 600,00 

  

PACOTE DE APLICAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI Rh(D)  
MATHERGAM NO PRONTO SOCORRO 

 

Incluso: Materiais, medicamentos, taxa de aplicação de injeção 
intramuscular (IM) 

 
R$ 350,00 

  

PACOTE DE CONSULTA EM PRONTO SOCORRO  

Incluso: Consultas de Urgência/Emergência, taxas, serviços de 
enfermagem, materiais, medicamentos, gasoterapia, serviços 
diagnósticos de imagem, laboratoriais, equipamentos de proteção 
individual. 
EXCLUÍDOS DO PACOTE: 
Quimioterapia, Remoções, Hemodinâmica, Hemodiálise, 
Hemofiltração, Hemoterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, 
Exames por Scopia (Aparelho Digestivo, Pulmonar e Urológico) e 
consulta de outros especialistas que não contemplem nosso quadro 
clínico. 

 
 
 

R$ 160,00 

 

OBSERVAÇÕES 
 
- Pacote de Pronto Socorro será cobrado à parte, mesmo quando a paciente 
internar para parto; 
- Medicação Imunoglogulina anti Rh (D) – Mathergan - será realizada no Pronto 
Socorro somente com autorização prévia do convênio; 
- Valores foram definidos para Partos de Alto Risco e partos com idade 
gestacional ↓ 37 semanas; 
- Os partos de gestação múltipla não serão realizados na maternidade pelo 
convênio; 
- Atenderemos no Pronto Socorro da maternidade somente pacientes 
encaminhadas pelos médicos do convênio, por meio de regulação a após 
aceitação dos médicos da maternidade; 
- Pacientes que procurarem a maternidade sem encaminhamento médico, 
serão encaminhados por ambulância do Convênio até o Pronto Atendimento do 
São Francisco, no prazo de até 3h a partir da solicitação; 
- O leito de UTI neonatal da maternidade ficará disponível para recém-nascidos 
na Maternidade;” 
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, A 

MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA-ARARAQUARA), 

aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte). 

 

ÉLIDE MARIA INFORSATO 
Diretora Executiva em exercício 


