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CONTACTOS ÚTEIS  

Linha de Apoio à Grávida: 
932 020 442 

Linha de Apoio Pós-Parto: 
932 020 877 

OBRIGATÓRIO USO DE 
MÁSCARA NO HOSPITAL 

É obrigatório utilizar máscara no Hospital.  

Peça a sua na Receção Central ou noutro 

Balcão de Admissão.  



 Acompanhamento no  
 Parto 

No contexto da pandemia por COVID-19, foram 

adotadas medidas que visam a proteção de   

grávidas, parturientes e recém-nascidos, bem 

como dos colaboradores do Hospital.  

 

Porque o parto é, naturalmente, um momento 

muito especial para a futura mãe e toda a     

família, passou a ser permitida a presença de 

um acompanhante durante o trabalho de parto, 

período expulsivo e pós-parto desde que o 

acompanhante esteja saudável, sem febre nem 

sintomas respiratórios compatíveis com        

COVID-19 e cumpra as seguintes regras: 

À entrada do Hospital: 

Colocar máscara cirúrgica fornecida pelo  Hospital. 
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Durante a permanência 
no Bloco de Partos: 

1. Afastar-se sempre que solicitado pelos     

profissionais de saúde; 

2. Não tocar em objetos presentes neste    

espaço físico; 

3. Só entrar uma vez no Bloco de Partos. Se 

sair em qualquer momento, não poderá voltar a 

entrar. A altura em que entra para iniciar o 

acompanhamento pode ser escolhida pelo 

acompanhante. 

À entrada no Bloco de 
Partos: 

1. Retirar adornos das mãos e guardá-los; 

2. Realizar a higiene das mãos; 

3. Colocar touca, avental reforçado e protetor 

de calçado; 

4. Realizar novamente a higiene das mãos; 

5. Calçar luvas. 

À saída do Bloco de     
Partos: 

(acontece no período de recobro pós-parto, 

salvo indicação em contrário) 

1. Retirar a touca, avental reforçado, o       

protetor de calçado e as luvas; 

2. Realizar a higiene das mãos; 

3. MANTER a máscara cirúrgica durante o 

tempo de permanência no hospital. 

 

 

Mais se informa que não é autorizado        

acompanhante caso o parto seja realizado por 

cesariana. 


