
UTI NEONATAL
ESPAÇO PARA TRATAMENTO DE BEBÊS IMATUROS E/OU QUE 
APRESENTARAM INTERCORRÊNCIAS DURANTE OU APÓS O PARTO.

EQUIPAMENTOS

EXTRAÇÃO DO LEITE MATERNO

Na UTI Neonatal o recém-nascido fica em constante cuidado de 
uma equipe multiprofissional: médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, fisioterapeutas, entre outros.

Os equipamentos conectados possuem alarmes que variam conforme a situação de cada 
bebê e têm a finalidade de monitorar os sinais vitais. Os profissionais da UTI Neonatal 
sabem reconhecer o significado de cada ruído ou valores indicados pelos aparelhos.

Quando a mãe estiver em melhores condições físicas, passará a ordenhar 
seu leite para ser oferecido pela equipe ao seu bebê oportunamente.

O intervalo da extração é de 3/3 horas, com massagem e ordenha manual e/ou mecânica.

Nos primeiros dias poderão sair apenas algumas gotas de leite. Por volta 
do terceiro/quarto dia o leite começa a descer em maior volume.

Os bebês ficam acomodados 
em incubadora aquecida, não 
necessitando de roupa.

O silêncio na UTI Neonatal é 
fundamental para o conforto 
e recuperação dos bebês.



 • Lavar as mãos até a altura do cotovelo 
conforme orientação da enfermagem, 
sempre que entrar na UTI Neonatal;

 • Não utilizar adornos (aliança, 
brinco, corrente e relógio);

 • Bonés, adornos, bolsas e sacolas 
devem ser deixados no armário; 

 • Quando alguém estiver com problemas de 
saúde, como RESFRIADO ou outra infecção, 
deverá comunicar a enfermagem para 
orientação dos cuidados necessários;

 • Proibido entrar no setor com celular. 

AMAMENTAÇÃO

ORIENTAÇÕES À FAMÍLIA

47 3451 3333
www.donahelena.com.br

Diretor Técnico: Dr. Bráulio Barbosa  - CRM-SC 3379 

A amamentação dependerá do quadro clínico do bebê e conforme 
liberação médica. Após liberação, a equipe da UTI Neonatal auxiliará 
mãe e bebê no processo de aprendizagem da amamentação.

 • Sempre respeitar a entrada de duas pessoas por paciente;

 • A primeira visita de avós e irmãos do bebê é liberada, exceto na passagem de plantão.

VISITA 
DOS PAIS

Pais têm acesso 
livre, exceto 
nos horários 
de passagem 
de plantão:

6h às 8h  |  12h às 
14h  |  18h às 20h.

VISITA 
DOS AVÓS

Quartas e 
domingos, das 
15h às 15h30.

VISITA 
IRMÃOS DO BEBÊ

Sábados, das 
15h às 15h30.

INFORMAÇÕES 
SOBRE O BEBÊ

Boletim informativo 
do médico: todos 
os dias às 11h.

VISITAS

OBS.: Não serão passadas informações sobre o estado de saúde do bebê por telefone.


