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Acesse  http://drglaucius.com.br/prenatal  . Neste endereço você conhecerá de forma mais detalhada 

como será o nosso pré-natal. Muitas dúvidas você consegue solucionar através deste link ou utilizando as 

barras de ferramentas do site. Inscreva-se, ative as notificações, comente e compartilhe também o nosso 

canal do Youtube https://www.youtube.com/drglauciusnascimento e não deixe de acompanhar o meu 

Instagram https://www.instagram.com/drglauciusnascimento . Caso seja do seu interesse também faça 

parte dos nossos grupos de WhatsApp, conforme o seu trimestre de gravidez. 

Orientações gerais:  

a) Número de Telefone do seu obstetra: Meu telefone pessoal é o 997808182 e deve ser utilizado de forma 

bastante criteriosa para resolução de problemas médicos preferencialmente no horário comercial. Não ceda 

este número para outras pessoas; minha relação médico-cliente é com você e não com terceiros.  

b) Assuntos burocráticos, marcação de consultas devem ser resolvidos com os contatos do consultório 

preferencialmente no WhatsApp (81.99995-8818) , telefones do consultório (81.4141-7374 e 81.99995-

8818) segunda, terça, quinta e sexta (9-17h, ou pelo envio de e-mail (consultoriodrglaucius@gmail.com) 

c) Todas as imagens de ultrassonografia realizadas no consultório devem ser encaminhadas para o meu 

número pessoal de celular, bem como os exames laboratoriais em arquivo único no formato pdf. Assim 

consigo ter acesso às suas principais informações que serão analisados na consulta. 

d) Atendimentos de urgência devem ser realizados nas respectivas urgências. Não posso medicar ou orientar 

qualquer tratamento sem realizar anamnese e/ou exame físico em consulta presencial. Na dúvida se deve ir 

para urgência ou não, é melhor ir. No hospital há uma maior probabilidade de atendimento mais rápido e 

principalmente, realização de exames e medicações de urgência.  

Vacinação: Levar o cartão de pré-natal (e de vacinação se houver) para atualizar o quadro vacinal em 

qualquer posto de saúde ou clínica de vacinação. Em geral são administradas: dTpa (contra difteria, tétano e 

coqueluche), Vacina contra Hepatite B (em não imunizadas ou com sorologia ANTI-HBS negativa) e anti 

H1N1, comumente a partir da 14ª. Semana de gestação.  

Diferenciais do nosso atendimento: 

1. Pré-natal realizado com médico obstetra com certificado de atuação em medicina fetal com 

equipamento de ultrassonografia com Doppler e 3D/4D/5D. Agendar consulta com avaliação 

ultrassonográfica, com ultrassonografia ou consulta isolada. Mais informações:  

http://drglaucius.com.br/usgeprenatal . 

2. O termo Avaliação ultrassonográfica representa uma forma de realizar o exame físico do 

embrião/feto, no momento da consulta pré-natal através do nosso equipamento de ultrassonografia 

tornando o pré-natal mais prazeroso e fazendo com que eu tenha um contato direto com seu bebê. A 

ultrassonografia tradicional (com laudo) representa a melhor opção para acompanhamento integral. 

3. Consulta de Nutrologia:  Avaliação específica com realização de recordatório alimentar, 

bioimpedância tetrapolar, planejamento alimentar e suplementação nutracêutica personalizada no 

pré-natal. Mais informações em http://drglaucius.com.br/bianagravidez. 

4. Pré-natal integral e transdisciplinar com integração de outros saberes como psicologia, 

fisioterapia, nutrição, educação física, outras especialidades médicas e desenvolvimento humano 

 

 “Para mudar o mundo, precisamos mudar a forma de gestar, de nascer e de cuidar” 
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