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Diretrizes de Funcionamento: 

 A visita é realizada em três períodos: das 10:00 às 11:00h, das 15:00 às 17:00h e das 20:30 às 

21:30h 

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

liberada, caso não esteja, aguarde até a liberação; 

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

comunique a enfermeira responsável pela Unidade, pois esta decidirá o tipo de cuidado necessário, 

ou seja, uso de máscara, luvas etc... 

 O visitante deverá estar devidamente identificado com o crachá da UTI Pediátrica.  

 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 visita 

da UTI Pediátrica, 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, realize antes de entrar na unidade e após a visita; 

  Os alimentos trazidos para as crianças devem ser direcionados à nutrição, esta fará a dispensação 

nos devidos horários, conforme prescrição médica; 

  É permitido 3 visitas por horário, podendo permanecer apenas dois visitantes no leito, após 15 

minutos a troca poderá ser realizada e o terceiro visitante deverá esperar do lado de fora da UTI; 

 No momento da visita, o cuidador da criança se apresentará e priorizará o contato da criança com 

seus familiares. Entretanto a equipe fará a aproximação quando solicitada ou quando necessário 

(não interrompendo a prestação de cuidados);  

  O médico passará todas as informações aos pais durante a visita; 

 A família tem liberdade para sinalizar e eleger restrições de visitas, autorizar representante 

religioso e/ou informações da criança, a qual deverá ser feita por escrito; 

  Trazer uma cópia da certidão de nascimento da criança e carteira de vacinação; 

  Caso a mãe não more no município de Marília, temos um quarto destinado exclusivamente às 

mães. Se houver necessidade, entre em contato com a equipe da UTI Pediátrica para orientações; 

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


