
Registro de Nascimento
O Hospital e Maternidade Madre Theodora oferece um 

serviço exclusivo para registro de nascimento do seu bebê, 

dentro de nossas dependências.

O atendimento é feito por um escrevente do cartório,  

de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 13h30  

às 16h30; e aos sábados, das 9h30 às 11h.

Documentos necessários 
para o Registro de Nascimento
 

Para registrar no nome dos pais, 

pai e mãe casados em cartório: 

•  Apenas o pai ou apenas a mãe podem assinar o         

   Registro de Nascimento;

•  Declaração de Nascido Vivo (folha amarela fornecida pelo 

    hospital logo após o parto);

•  Certificado de Casamento (original ou cópia simples);

•  RG (carteira de identidade) original daquele que assinar     

   (o pai ou a mãe) ou Carteira Nacional de Habilitação do   

   modelo novo com foto e com prazo de validade não 

   vencido ou Passaporte.
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Para registrar no nome dos pais, pai e mãe não casados 

em cartório, casados com outra pessoa, separados, 

divorciados, viúvos ou solteiros: 
•  Apenas o pai poderá assinar; não será necessária a 
   assinatura da mãe;
•  Declaração do Nascido Vivo (folha amarela fornecida pelo 
   hospital após o parto);
•  Caso a mãe não seja solteira (seja casada, separada, 
   divorciada ou viúva), precisará da Certidão de Casamento 
   (original ou cópia simples);
•  RG (carteira de identidade) original do pai e da mãe ou 
   Carteira Nacional de Habilitação do modelo novo com foto    
   e com prazo de validade não vencido ou passaporte.
 
Para registrar apenas no nome da mãe: 

•  A mãe deve assinar;
•  Declaração de Nascido Vivo (folha amarela fornecida pelo    
   hospital logo após o parto);
•  Se a mãe for solteira, não precisa de Certidão de 
   Nascimento. Caso a mãe não seja solteira (seja casada, 
    separada, divorciada ou viúva), precisará da Certidão de 
   Casamento (original ou cópia simples);
•  RG (carteira de identidade) original daquele que assinar
    (o pai ou a mãe) ou Carteira Nacional de Habilitação do 
   modelo novo com foto e com prazo de validade não 
   vencido ou Passaporte.

R. José Geraldo Cerebino Christófaro, 175
Pq. das Universidades - Campinas - SP
hmmt.com.br

Dr. José Eduardo Nascimento Delamain
CRM 84.458

8779_Lamina_Cartorio_MadreTheodora_10x20.8cm.indd   2 7/17/17   10:24 AM


