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COMO CHEGAR? 

Coordenadas GPS 

Lat.: 41º 34’ N |  Long.: 8º 24’ W 

TUB (Transportes Urbanos de Braga) 

Linhas 40, 41, 74*, 87* e 900* 

* Paragem na Entrada Principal 

 

MORADA: 

Sete Fontes, S. Victor - 4710-243 Braga 

E: hbraga@hospitaldebraga.pt 

T: 253027000 

 

www.hospitaldebraga.pt 
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NORMAS EM VIGOR NO BLOCO DE PARTOS E INTERNAMENTO 

Quando der entrada no Hospital de Braga com suspeita de tra-

balho de parto, traga todos os seus pertences, incluindo a mala 

de maternidade, e tudo aquilo que achar necessário para uma 

estadia de 2 dias no hospital para si e para o seu acompanhan-

te, se for o caso. 

No Bloco de Partos, não está autorizada a permanência de 

qualquer acompanhante. No entanto, uma vez terminados 

todos os procedimentos, será dada a possibilidade ao pai de 

visitar o bebé ainda no recobro, cerca de 20 a 30 minutos antes 

da saída para o internamento.  

O acompanhamento durante o período de internamento será 

apenas possível mediante condições estritas. 

O acompanhante será apenas o pai do bebé, e uma vez dentro 

da ala de internamento, não poderá sair do quarto atribuído, 

nomeadamente para realizar refeições. Serão fornecidas ape-

nas as refeições principais pelo que é permitido trazer alguma 

comida para lanches. Este acompanhamento está apenas auto-

rizado por um período de 2 dias, pelo que, se houver necessi-

dade de adiamento do momento da alta, este período será 

feito já sem acompanhante. 

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia 

Faça a Sua Parte e 

Ajude-nos a Ajudá-la! 

 

SINAIS DE ALARME 

 Perda de sangue ou líquido 

 Diminuição dos movimentos fetais (melhor do que nin-

guém sabe o que o seu bebé mexe!) 

 Início de contrações dolorosas, com um intervalo cada vez 

menor entre cada uma. 

 

Se tudo correr dentro do esperado, proteja-se e  

fique em casa 

 

 

EM CASO DE SINTOMAS SUGESTIVOS DE INFEÇÃO POR  

COVID-19 

 Contacte a linha de saúde 24 através do número 808 24 24 

24. 

 Criamos para si uma Linha de Apoio à Grávida disponível 

todos os dias, das 8h às 20h 

 Se tiver dúvidas, estamos disponíveis para esclarecer. Con-

tacte-nos através do número 927 773 878. 

 

DÚVIDAS SOBRE A BAIXA MÉDICA 

Existe um subsídio de risco específico para as grávidas nesta 

altura. O requerimento deve ser feito pela própria grávida 

através da Segurança Social Direta. Para mais esclarecimen-

tos, consulte a página  http://www.seg-social.pt/subsídio-por-

riscos-específicos ou através da linha de apoio da Segurança 

Social. 

http://www.seg-social.pt/subs%C3%ADdio-por-riscos-espec%C3%ADficos
http://www.seg-social.pt/subs%C3%ADdio-por-riscos-espec%C3%ADficos


COVID-19 NA GRAVIDEZ 

A atual infeção por COVID-19, também denominada SARS-

CoV-2, é uma emergência de saúde pública global. Em 

Portugal, os números mostram que nos encontramos numa 

fase de crescimento exponencial da infeção, pelo que é funda-

mental a colaboração de todos no combate à transmissão do 

vírus, de forma a alterarmos ativamente esta tendência. 

A si que está grávida,  

♥  Queremos dar-lhe o nosso apoio, e como sempre, estar do 

seu lado, fazendo o melhor por si e pelo seu bebé.  

♥  Contamos com a sua colaboração para cumprir as recomen-

dações em vigor.  

 

INFEÇÃO POR COVID-19 NA GRAVIDEZ 

Não existem dados concretos sobre os riscos de COVID-19 

para a gravidez.  

À semelhança das restantes infeções, é o estado de saúde 

materno que determina o bem-estar fetal.  Por serem um 

grupo com mais complicações associadas após doenças respi-

ratórias virais, as grávidas são consideradas um grupo de ris-

co. Logo, é fundamental cumprir com rigor as medidas pre-

ventivas! 

 

SINTOMAS NA GRAVIDEZ  

As manifestações clínicas na grávida são semelhantes às dos 

restantes adultos: febre, tosse, falta de ar, dores de cabeça, 

dores no corpo, diarreia. A maioria das mulheres terá sinto-

mas semelhantes a uma gripe ligeira a moderada. Esteja aler-

ta para o aparecimento de algum destes sintomas.  

Recomenda-se a avaliação da temperatura corporal 2 vezes 

por dia (tem febre, se a temperatura for superior a 38ºC). 

Caso tenha algum destes sintomas, contacte primeiro a Linha 

de Saúde 24. 

Em caso de suspeita de infeção de COVID-19 e de se encon-

trar em trabalho de parto, contacte-nos previamente através 

da nossa linha de apoio (927773878). 

 

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA EM VIGOR NO HOSPITAL DE 

BRAGA (HB) 

O Hospital de Braga, à semelhança de muitos outros hospi-

tais, de forma a assegurar os melhores cuidados de apoio à 

grávida e ao recém-nascido, criou planos de contingência e 

normas de orientação adaptados à obstetrícia e aos seus 

desafios atuais.  

Todas as consultas de caráter não urgente serão cancela-

das e reagendadas posteriormente. Em todas as consul-

tas, não será permitida a presença de acompanhante.  

Todas as ecografias de 1º trimestre, morfológicas, seletivas 

e de 3º trimestre serão efetuadas.  

 

CONSULTAS DE TERMO 

A primeira consulta mantém-se entre as 35 e 37 semanas 

de gravidez e será agendada uma consulta subsequente 

para as 40 semanas. 

 

CONSULTAS DE RISCO OBSTÉTRICO  

Mantém-se a realização de uma primeira consulta presen-

cial. Consultas subsequentes poderão ser realizadas por via 

telefónica.  
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TRANSMISSÃO AO FETO 

O vírus é transmitido pelo contacto próximo 

através das partículas respiratórias. Até ao 

momento não há evidência de haver passagem do vírus du-

rante a gravidez, nem há evidência de que a infeção materna 

tenha efeitos negativos no desenvolvimento fetal.  

 

 

 

 

MEDIDAS BÁSICAS DE CUIDADOS PREVENTIVOS 

 

Lavar frequentemente as mãos, com água e 

sabão pelo menos durante 20 segundos (a OMS 

recomenda, no mínimo 8 vezes por dia); 

 

Evitar tocar com as mãos na boca, nariz e 

olhos, sem as lavar ou desinfetar previamente; 

 

Respeitar as regras de etiqueta respiratória: 

tossir ou espirrar para a prega do cotovelo e 

descartar os lenços de papel após uma única 

utilização; 

 

 

Evitar partilhar itens domésticos (copos, chávenas, toalhas, 

lençóis…) com as pessoas que vivam em sua casa; 

 

Reduzir os contactos: resguardar-se em casa e evitar rece-

ber visitas; 

 

Lembre-se… 

Todas as deslocações ao hospital são um risco! 

Tente deslocar-se aos serviços de saúde o mínimo de 

vezes possível, idealmente sozinha, e utilize os outros 

meios de contacto que pusemos ao seu dispor. 


