
U.T.I.neonatal
CARTILHA SOBRE A



Queridos pais,         neste momento, 
seu bebê necessita de cuidados especiais de 
saúde. Ele encontra-se internado na Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal, que é um local 
destinado a bebês que nasceram prematuros 
ou necessitando de cuidados médicos e de 
enfermagem especializados.
 Não se assustem com tantas novida-
des, vocês são bemvindos e aos poucos irão 
se familiarizar com as pessoas que aqui traba-
lham, bem como, com nossos equipamentos e 
nosso jeito de falar sobre a saúde de seus 
bebês.
 Para facilitar nossa convivência escre-
vemos esta cartilha com algumas orientações 
e informações, para que vocês possam 
consultar e se sentirem à vontade para nos 
procurar sempre que necessário.

Equipe Neonatal



 A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é o 
local que concentra os recursos humanos e materiais 
necessários para dar suporte contínuo às funções 
vitais dos recém-nascidos ali internados. É composta 
por:

- Médicos neonatologistas (especializados em recém-
-nascidos);
- Enfermeiras e técnicos de enfermagem;
- Fisioterapeuta;
- Fonoaudióloga;
- Assistente social;
- Psicóloga;
- Lactário.

 A UTI Neonatal tem como objetivo dar supor-
te à vida e tratamento ao recém-nascido (RN), com 
vigilância 24 horas. O bebê é mantido numa incuba-
dora e fica conectado a um ou a vários aparelhos que 
monitorizam os sinais vitais. Todos esses equipamen-
tos possuem alarmes para alertar a equipe a respeito 
de quaisquer modificações que ocorram com o 
pequeno paciente.

O QUE É UMA UTI NEONATAL:



O QUE É UMA UTI NEONATAL:

ATENÇÃO
Alguns cuidados importantes
no ambiente da UTI Neonatal

 Apenas os funcionários estão 
autorizados a manipular os aparelhos 
como bombas de infusão, oxímetros, 
incubadoras, ventiladores etc
 Devido à delicadeza dos 
instrumentos, poderá ocorrer quebra 
dos aparelhos, portanto, a responsa-
bilidade técnica do manuseio é da 
equipe médica e de enfermagem. É 
comum que o monitor apite com os 
movimentos do bebê. Não se assus-
tem, um enfermeiro virá assim que 
possível, para verificar a ocorrência.

ATENÇÃO COM OS
EQUIPAMENTOS

 Sempre que solicitado pela equipe de 
trabalho da Unidade Neonatal, os senhores deve-
rão se retirar da sala onde está o bebê e aguardar 
no corredor externo ou na entrada da Unidade 
Neonatal. Isto evitará um estresse e sofrimento 
para todos (vocês, os bebês e funcionários).
 A presença de várias pessoas na sala, 
quando um procedimento está sendo realizado, 
prejudica o bom andamento do serviço e aumenta 
o risco de infecção.
 Contamos desde já com sua colaboração.



 Vocês poderão conversar com os médicos 
diariamente para saber como seu bebê está evoluindo; 
isto ocorre das 13h00 às 14h00.

BOLETIM MÉDICO

 Todos os dias entre 15h00 às 16h00, evita-
mos realizar qualquer procedimento com os bebês. 
Apagamos as luzes e fazemos silêncio, para promover 
o relaxamento aos bebês. Agradecemos o apoio.

HORA DO SONINHO

 Anexo a UTI Neonatal temos a Sala de Orde-
nha, onde as mamães são orientadas a como retirar e 
guardar seu leite, no Hospital. Contamos com sua 
disponibilidade para realizar a ordenha. A sala conta 
com uma profissional que irá lhe auxiliar em todo 
processo e sem restrição de horário. É importante 
seguir todas as orientações de higienização das mãos 
e das mamas antes de ordenhar.

SALA DA ORDENHA

 MÃOS LIMPAS, SÃO MÃOS SEGURAS.
 Com o intuito de prevenir e controlar as infec-
ções relacionadas à assistência à saúde, visando à 
segurança do paciente, dos profissionais de saúde e 
de todos aqueles envolvidos nos cuidados aos pacien-
tes, as mãos devem ser higienizadas antes de entrar 
no setor e antes de tocar no bebê.

CONTROLE DE INFECÇÃO



QUANDO MEU BEBÊ 
SAIRÁ DA UTI NEO NATAL?

 A alta da UTI Neonatal será dada 
quando a causa que motivou a internação ou 
suas complicações forem amenizadas, a 
ponto de não necessitar mais de um cuidado 
intensivo. No momento em que for verificada 
a recuperação do estado de saúde, seu bebê 
será transferido para um alojamento conjun-
to, no qual continuará contando com a 
presença de vocês e com a assistência da 

equipe do setor.



A IMPORTÂNCIA DO
VÍNCULO COM A FAMÍLIA

VISITAS

 A relação inicial entre os pais e seus 
pequenos é a base para o desenvolvimento 
infantil. Por isso é muito importante, o esta-
belecimento do vínculo família-bebê.
 Lembramos que a formação deste 
vínculo não é automática e imediata, pelo 
contrário, é gradativa e, portanto, necessita 
de tempo, compreensão e amor para que 
possa existir e funcionar adequadamente. Por 
isso, conversar com o bebê, fazê-lo sentir sua 
presença, transmitindo-lhe segurança, afeto e 
apoio é uma parte muito importante do trata-
mento e de sua recuperação. OBS: Caso o 
bebê apresente uma condição clínica grave, 
não será possível tocá-lo. Assim que ele 
melhorar, a equipe da UTI Neonatal permitirá 
que você toque no bebê.

 Seu bebê tem direito a 1 acompa-
nhante 24h/dia, papai e mamãe podem reve-
zar nas visitas.
 Visitas de terceiros acontecem aos 
domingos (16:30h ás 17:00h) para avós e 
irmãos. Permitida a entrada de somente 1 
pessoa.



ALGUMAS RECOMENDAÇÕES 
IMPORTANTES PARA A VISITA

1 - Antes de entrar na Unidade, primeiramente retire bolsas, 
sacolas, relógio, anéis (inclusive aliança), pulseiras e prenda o 
cabelo;

2 - Ao entrar e sair da UTI Neonatal deve-se SEMPRE higienizar 
as mãos (lavar com água e sabão ou passar álcool gel). Isso 
assegura proteção para você e, principalmente, para o seu bebê;

3 – Colocar avental e máscara ao entrar no setor;

4 - Não é permitido utilizar o celular dentro da Unidade;

5 - É permitida a visita somente para o seu bebê. Não visite 
outros RNs;

6 - Para colocar qualquer objeto próximo ao bebê, peça orienta-
ções à equipe de enfermagem;

7 – Não tocar nos equipamentos;

8 - Evite fazer visitas quando estiver gripado ou com outro 
quadro infeccioso;

9 - Utilize roupas adequadas ao ambiente hospitalar;

10 - Fotografias não serão permitidas;

11 - Situações excepcionais devem ser discutidas com a equipe 
(psicóloga, enfermeira ou médico) que irá verificar a possibilida-
de de realizá-las sem prejuízo à segurança e conforto do bebê;

12 - É proibido a qualquer visitante, independente de sua profis-
são, alterar regulagens de aparelhos, mexer em soros, cateteres 
e sondas. Essas atitudes podem causar risco ao RN;

13 - Sua participação em todo o processo de recuperação do 
bebê é muito importante. Podemos seguramente afirmar que 
ainda não inventaram um “remédio” melhor do que o amor, o 
apoio e a sua presença nesse momento.
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