
UTI PEDIÁTRICA
MANUAL DA

Para maiores
informações, escaneie
o código QR ao lado.

Pediatra Intensivista:
Médico com especialidade em UTI 
Pediátrica. Na UTI há médicos 24 horas.

Psicólogo Hospitalar:
É o profissional que oportuniza reflexões 
sobre os sentimentos despertados frente ao 
adoecimento, com o intuito de minimizar o 
sofrimento provocado pelo processo de 
hospitalização. Oferece escuta ativa e 
acolhimento.

Assistente Social:
Profissional que realiza acolhimento aos 
familiares, através da escuta qualificada, e 
articula ações que promovam o acesso aos 
direitos sociais. 

Nutrição:
A equipe de nutrição tem como objetivo 
prover o aporte nutricional necessário para o 
paciente durante a internação hospitalar, já 
que isso faz parte do tratamento da criança.

Fisioterapia:

Enfermagem:

Formado em fisioterapia, auxilia com 
exercícios nas questões respiratórias e 
motoras do paciente.

Atua na recuperação e reabilitação da 
saúde, realiza a supervisão das suas 
equipes técnicas, tem a função de 
planejamento, organização e execução na 
assistência de enfermagem.
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Incubadora: Auxilia no controle de temperatura.

Monitor: Auxilia na leitura e monitoramento dos 
sinais vitais.

Respirador: Auxilia na quantidade de ar que entra e sai 
do pulmão e controla a mistura de gases medicinais.

Bomba de Infusão: Auxilia na entrada de nutrientes e 
medicamentos no corpo da criança.

Acesso Venoso Central: Cateter introduzido na veia 
para administração de medicamentos.

Sonda Gástrica Enteral: Tubo introduzido pelo nariz 
ou pela boca, para alimentação e medicação ou 
retirar líquidos. 

Tubo Orotraqueal: Tubo introduzido pela boca que, 
conectado ao respirador auxilia na respiração.

Recomendações:
- Atenção aos equipamentos. 
- Apenas os funcionários são autorizados a manipular 
  os equipamentos.
- Não se assuste com os alarmes, sempre que forem 
  acionados, os profissionais verificarão as alterações.

APRESENTAÇÃO DA
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

CENTRO INTEGRADO
DE HUMANIZAÇÃO



Fonoaudióloga:
Profissional formada em fonoaudiologia, que 
realiza a avaliação e quando necessário o 
acompanhamento da deglutição do 
paciente.

Humanização:
Acolhimento à familia, sendo um mediador 
entre os responsáveis do paciente e a 
equipe, com objetivo da internação ser mais 
empática e humana dentro das regras de 
um hospital.

Serviço de Controle de Infecções
Hospitalar - SCIH:
É o profissional enfermeiro, que acompanha 
o paciente durante a internação, controlando 
e prevenindo que o paciente adquira 
infecção hospitalar.

Higienização:
Garantir dentro da normas da SCIH, os 
cuidados e higienização dos quartos, sendo 
fundamental a colaboração dos 
acompanhantes para manter o local limpo e 
higienizado.

Recepção e Portaria:
Recepcionam os acompanhantes,  
garantindo a sua identificação, informando 
as normas de visitas ou de acompanhante, 
para proteção do paciente.

Assistência Espiritual:
Contamos com assistência espiritual, que 
pode ser acionada através do serviço de 
humanização do hospital.

(13)3202-0790

O que é a UTI Pediátrica?
É uma unidade do hospital com equipe especializada para 
suporte intensivo. 

O que é permitido trazer?
Objetos de uso pessoal: fralda, escova de dente, pasta, 
escova de cabelo, creme hidratante.
OBS: Traga o mínimo necessário e cuide de suas coisas, pois 
o hospital não se responsabiliza por elas.

O que NÃO é permitido trazer?
Alimento para você ou para a criança, pois cada paciente tem 
uma dieta prescrita pelo médico e acompanhada pela 
nutricionista.

O que podemos fazer?
Auxiliar no banho, trocar a fralda e a roupa, brincar, cantar, 
acompanhar os exames/ curativos.
OBS: O sono faz parte do tratamento e é importante para a 
recuperação. Respeite os horários de sono do seu filho e 
aproveite para descansar também.

O que NÃO podemos fazer?

Mexer nos aparelhos, controlar o soro ou o oxigênio.

Visitar outros pacientes internados na UTI ou em outras alas 
do hospital, para evitar a contaminação cruzada;
Utilizar aparelho celular dentro do quarto – Preserve a imagem 
do seu filho, não compartilhe fotos;

- Lembre-se que você está em um hospital; 
- É proibido fumar em qualquer dependência do 
  hospital;
- Mantenha o local que utiliza limpo e arrumado, 
  lave as mãos com freqüência e use álcool em gel, 
  evite acumular objetos, avise a enfermagem 
  sempre que precisar sair;
- Mantenha silêncio nos horários em que estiver
  na UTI;
- Não fazer uso de celular no leito, pois pode 
  interferir no funcionamento dos equipamentos;
- Os acompanhantes deverão permanecer 
  exclusivamente dentro do box do paciente; 
- É proibido o acesso a outros pacientes internados 
  e não transite no setor;
- Não manipule os dispositivos da UTI.

Informações Médicas:

As informações sobre a evolução clínica, tratamento 
e prognóstico são fornecidas pessoalmente, todos 

os dias pelo médico, somente aos pais e 
responsáveis legais, na hora da avaliação médica. 

(não são fornecidas informações por telefone).

Centro Integrado 
de Humanização:
- Localizado no 1º F

DÚVIDAS:

INFORMAÇÕES 
PARA OS RESPONSÁVEIS:

RECOMENDAÇÕES
PARA OS RESPONSÁVEIS:

Quem pode acompanhar o paciente?
É direito da criança ter  acompanhante durante a um
internação, podendo permanecer na UTI somente os pais e/ou 
responsável legal. Na ausência destes, a criança ficará aos 
cuidados da equipe.

O que o hospital oferece aos acompanhantes?

  Almoço – 13:30h às 14:30h / Jantar – 18:00h às 18:30h

- Armário (localizado no 4º andar);
- Local para banho (localizado no 4º andar);
- Toalha de banho;
- Refeições: (Refeitório dos Colaboradores)                              
  Desjejum – 8:30h às 9:00h
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