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 ORIENTAÇÕES AOS ACOMPANHANTES 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

 

Diretrizes de Funcionamento: 

 Horários de visitas: das 10:30 às 11:00h e das 20:30 às 21:00h. 

 É obrigatório identificar-se com RG na portaria;                                                                                                                             

 Ao chegar à portaria aguarde o contato com a equipe da UTI Neonatal para saber se a visita está 

liberada, caso não esteja, aguarde até a liberação; 

 É permitida entrada apenas dos pais e/ou avós paternos ou maternos, sendo dois visitantes por horário, 

sem troca; 

 O visitante deverá estar devidamente identificado com o crachá da UTI Neonatal, não podendo ser, por 

exemplo, o crachá da maternidade;  

 Quando a mãe, pai e/ou avós estiverem com problemas de saúde, como por exemplo, resfriado deve 

comunicar a enfermeira responsável pelo setor para orientação dos cuidados necessários; 

 Antes de entrar na unidade os visitantes devem retirar bolsas, relógios, pulseiras, anéis e prender os 

cabelos; 

 Evite trazer pertences, pois estes ficarão alocados em suporte de bolsas e/ou na bancada de visitas da 

UTI Neonatal com o funcionário responsável, porém, o hospital não se responsabiliza por perdas ou 

roubos; 

 Durante a visita os celulares devem permanecer desligados; 

 Lavar as mãos, até a altura do cotovelo, antes de entrar e ao sair da unidade; a lavagem das mãos é 

necessária para evitar infecções; 

 Adentrar na unidade em SILÊNCIO; 

 Não é permitido circular na unidade e visitar outros bebês internados; 

 As informações serão passadas aos pais, pelo médico, no horário da visita das 10:30h; 

 Não serão fornecidas informações por telefone; 

 Não é permitido tirar fotos dos bebês e/ou da unidade de internação; 

  É proibido fumar em locais públicos, segundo Lei Estadual n.º 13.541/2009; 

 Os pais deverão trazer uma cópia da certidão de nascimento e entregar na unidade à equipe de 

enfermagem. 

     Mães com bebês em aleitamento materno poderão permanecer no hospital em alojamento próprio com 

direito a refeição, para que possam amamentar seus bebês sob livre demanda. 

 


