
Endereço eletrónico:  

          enf.obstetricia@ulsguarda.min-saude.pt  
 

Telf: 271 200 363  

Telf: 271 200 200 (Extensão 2363) 

Endereço: 

ULS Guarda - Hospital Sousa Martins 

Serviço de Obstetrícia 

Avenida Rainha Dona Amélia, s/n 

6301-857 Guarda 

Sejam bem vindos! 

Horários das visitas: 
UNIDADE LOCAL DE  SAÚDE 

DA  GUARDA 

 

HOSPITAL SOUSA MARTINS 

 

SERVIÇO 
DE 

OBSTETRÍCIA 

Guarda, 2015 

O horário das visitas no serviço de Obstetrícia 

é o seguinte: 

* 14h30 - 16h30 

* 18h00—19h00  

 

Na sala de dilatação / sala de partos a grávida 

pode ter o acompanhamento permanente de 

uma pessoa à sua escolha. 

 

O acompanhante de referência tem o seguinte 

horário de permanência no serviço: 

* 08h00 - 20h00 

QUANDO DEVE VIR PARA A 

MATERNIDADE ? 
 

Deve dirigir-se à maternidade sempre que 

apresentar: 

 Contrações regulares (4/5 em 10 min.) 

 Perda de líquido amniótico 

 Perda de sangue vermelho vivo 

 Alteração dos movimentos fetais 

Ou sempre que achar necessário. 

DOCUMENTOS QUE DEVE TRAZER 

SEMPRE CONSIGO 
 

 Boletim de Saúde 

da Grávida 

 Cartão de utente 

 Cartão de cidadão 

 Informação médica e todos os exames relati-

vos à gravidez (análises, ecografias e outros) 

 

Se toma medicação regularmente por algum 

motivo e for  portadora de alguma doença, não 

se esqueça de informar a equipa! 



A maternidade do HSM agradece a sua escolha para o nascimento do seu filho! 

A maternidade da Guarda situa-se no Hospi-

tal de Sousa Martins, na ala direita, ao lado da 

pediatria. 

 

A maternidade do HSM oferece assistência 

de elevada qualidade, objetivando fazer com 

que o parto e a chegada de uma nova vida 

sejam um momento único de felicidade e ale-

gria. 

 

Do ponto de vista orgânico, é constituída por 

cinco setores: 

 Urgência (24 horas / dia) 

 Internamento 

 Sala de dilatação 

 Bloco de partos 

 Bloco operatório 

 Curso de Preparação para o Parto e 

Parentalidade 

 

Contamos com o empenho e trabalho de 

uma equipa multidisciplinar altamente qualifi-

cada. 

 

Para nós, o momento do parto não significa 

apenas o nascimento de uma nova vida, mas 

sim, o assumir de um compromisso de segu-

rança consigo e com o seu filho. 

 

Escolher a maternidade da Guarda é escolher 

qualidade em saúde! 

Para o bebé: 

 Uma trouxa para cada dia de interna-

mento (e uma para o dia do parto) que 

contenha:  

* Manta 

* Fralda de pano 

* Fralda descartável 

* Conjunto de roupa interior 

* Conjunto de roupa exterior 

* Gorro (primeiro dia) 

 Toalhas de banho 

 Toalhitas higiénicas 

 Uma embalagem de fraldas descartáveis 

 

 

NOTA: Retirar todas as etiquetas da roupa 

do bebé, lavar a roupa toda com detergente 

adequado para bebé e passar a ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a mãe: 

 Robe 

 Toalhas de banho 

 Cinta (faixa ou cueca) 

 Soutiens de amamentação 

 Produtos de higiene pessoal 

 Cuecas (podem ser descartáveis) 

 Chinelos de quarto e de banho 

 Camisas de noite / pijama em algodão 

abotoadas à frente, com abertura ampla 

no sentido de favorecer a amamentação  

O QUE TRAZER PARA A MATERNIDADE ? 
 

Procure levar apenas o essencial!!! 


