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Novo fluxo do Centro Obstétrico durante pandemia  

O Mario Palmério Hospital Universitário (MPHU) esclarece que reconhece e 

valoriza o trabalho das Doulas, profissionais que prestam um grande auxílio às gestantes 

durante o trabalho de parto. Inclusive, tais profissionais atuam com liberdade na 

Instituição, principalmente porque essa compõe a Rede Cegonha e está no projeto Parto 

Adequado. Tudo em conformidade com a vontade da paciente.  

Entretanto, destaca-se que o País neste momento enfrenta uma situação 

completamente atípica de enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19. Esta 

situação tem interferido em todos os aspectos da rotina diária da população do País, em 

especial no Estado de Minas Gerais, onde o último boletim epidemiológico do COES, de 

22/06/2020, apontava a existência de 28.918 casos confirmados; desses, 688 foram a 

óbito, e ainda há cerca de 11.190  suspeitos de estarem com a doença. Em Uberaba 

existem cerca de 488 casos confirmados e 19 óbitos. 

Uma das medidas mais seguras para o enfrentamento dessa pandemia, evitando a 

propagação do vírus, é o distanciamento entre as pessoas e, principalmente aglomerações. 

Essa tem sido apontada como a medida mais eficaz para evitar a sobrecarga do sistema 

de saúde, visto que os pacientes confirmados com a doença em seu estágio mais crítico 

necessitam de leitos de UTI, devido à utilização de respirador mecânico. 

Desta maneira, o Comitê de crise, juntamente com a equipe técnica do MPHU, 

(Diretoria Técnica, Diretoria Administrativa, CCIH, Coordenação da Ginecologia e 

Obstetrícia, bem como os Coordenações de enfermagem) definiram um novo fluxo de 

visitas e acompanhantes aos pacientes, o qual inclui todos os setores do Hospital. 

O fluxo define uma proposta de diminuição do tempo de visitas e restringe o 

número de visitantes e acompanhantes para os pacientes internados, tais medidas 

diminuirão consequentemente o fluxo de pessoas nas dependências do hospital. Tudo isso 

visa reduzir a transmissão pessoa a pessoa do SARS-CoV-2, seja pelo contato direto e em 

superfícies ou por meio de gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, tosse ou 

espirro).  



Tais medidas foram adotadas em conformidade com as deliberações do Comitê 

Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 (Comitê 

Extraordinário Covid-19, criado pelo Decreto Estadual nº 47.886/2020), especialmente 

as contidas na Deliberação nº 19 de 22/03/2020, que tratam das visitas e acompanhantes 

nos estabelecimentos hospitalares nesse período de pandemia, atribuindo às instituições 

definirem sobre situações excepcionais de visitas e acompanhantes. Não se tratam de 

medidas para inibir o trabalho das Doulas, mas unicamente para preservar a saúde dessas 

e de todos os pacientes de colaboradores do Hospital, frente ao aumento de casos de 

Covid-19 em todo o Estado de Minas Gerais e também no Município de Uberaba. 

Assim, no Centro Obstétrico não houve nenhum tipo de proibição quanto à entrada 

das Doulas. Até mesmo porque elas sempre estiveram presentes na Instituição como parte 

do processo de humanização do parto. Entretanto, o momento atual exige a adoção de 

medidas que visem minimizar e mesmo eliminar o risco de disseminação e contaminação 

pela Covid-19.  

Trata-se, pois, de uma regra a ser seguida por toda a Instituição e, assim, quando 

for direito do paciente estar acompanhado por alguém, esse deverá indicar quem o fará, 

evitando assim a aglomeração de pessoas, bem como a exposição de mais indivíduos ao 

risco de ser contaminado pela Covid-19. Isso porque, por melhor que seja a rotina de 

desinfecção e assepsia da estrutura hospitalar, o risco de contaminação por agentes 

biológicos é sempre real. 

Sendo assim, de forma excepcional neste período de enfrentamento à pandemia, 

o Centro Obstétrico do MPHU autoriza a todas as gestantes serem acompanhadas por 

uma pessoa, seja ela Doula ou não. Além disso, caso as Doulas tenham interesse, será 

permitido o trabalho on-line, conforme publicação da Associação de Doulas do Brasil, de 

maio de 2020, intitulada Atuação da Doula em Tempo de Pandemia1.   

A diretoria do Mario Palmério Hospital Universitário conta com a compreensão 

de todos neste momento, para que seja possível a continuidade ao trabalho das 

profissionais Doulas que já são cadastradas na Instituição, bem como para minimizar o 

risco de contágio e disseminação da Covid-19 no Município de Uberaba.   

 
1 

https://drive.google.com/file/d/1qcIwU_jTF19iGoltqXfrMNM6Xl2Hj1mo/view?fbclid=IwAR1xg1ofO4r

hieDfpqP4bXYNyKgM4jXiQXsBl0jAmY2HENK1oL-E63np3Jg 

https://drive.google.com/file/d/1qcIwU_jTF19iGoltqXfrMNM6Xl2Hj1mo/view?fbclid=IwAR1xg1ofO4rhieDfpqP4bXYNyKgM4jXiQXsBl0jAmY2HENK1oL-E63np3Jg
https://drive.google.com/file/d/1qcIwU_jTF19iGoltqXfrMNM6Xl2Hj1mo/view?fbclid=IwAR1xg1ofO4rhieDfpqP4bXYNyKgM4jXiQXsBl0jAmY2HENK1oL-E63np3Jg

