
Guia
  da UTI



SOBRE
As Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Lifecenter oferecem 
estrutura especial aos pacientes de pós-operatório ou clínicos. São 
29 leitos com privacidade e equipamentos modernos.

As unidades contam com equipe de enfermeiros, médicos, 
nutricionistas, farmacêuticos, �sioterapeutas e psicólogos, além de 
sistema informatizado com acesso à bibliotecas médicas via web e 
prontuário eletrônico. Este guia contém informações úteis sobre os 
serviços prestados.

HORÁRIOS DE VISITA

As visitas de crianças menores de 14 anos serão avaliadas e 
acompanhadas pela área de psicologia hospitalar.

As informações sobre o quadro clínico dos pacientes da UTI são dadas 
pelo médico durante o horário de visita: diariamente às 10h30.

As altas da UTI são comunicadas pela assistente de unidade através 
de ligações ou presencialmente no horário de visita. O familiar ou 
responsável terá 1 hora para chegar ao hospital e acompanhar o 
paciente para a Unidade de Internação. 

Os horários de visita pré-estabelecidos podem ser alterados sem 
aviso prévio, devido a procedimentos necessários e situações de 
emergência na UTI.

A prioridade dos pro�ssionais na UTI é voltada aos pacientes em 
estado grave. Em caso de emergência no horário de visita, os 
familiares serão convidados a se retirarem para que a equipe possa 
realizar o atendimento.

Todo paciente internado na UTI recebe o termo de consentimento 
informado, um documento com informações sobre procedimentos 
que poderão ser realizados durante a internação.

UTI (2 visitantes por horário)
10h30 às 11h

20h às 20h30



ORIENTAÇÕES
• Guarde seus pertences nos armários destinados aos visitantes na 
UTI.

• Lave bem as mãos ao entrar na UTI e ao sair dela, assim você 
contribui para prevenir infecções no ambiente hospitalar.

• Proibido o uso de celular dentro do box, pois pode interferir no 
funcionamento dos equipamentos.

• Evite transitar pela UTI e não visite outros pacientes, permaneça 
no box ou ao lado paciente que irá visitar.

•  Se o seu familiar estiver em leito de precaução (contato ou aéreo), 
aguarde instruções antes de entrar no quarto.

• Converse e toque no seu familiar, o carinho e a atenção são 
fundamentais para a recuperação.

• Não toque ou modi�que o funcionamento dos equipamentos 
médico-hospitalares.

• É proibido trazer pertences pessoais, salvo em casos de 
necessidades. As solicitações devem ser direcionadas ao enfermeiro 
de plantão.

• Mantenha silêncio nos horários em que permanecer na UTI.

• Quando o paciente apresenta certos tipos de infecções, alguns 
cuidados devem ser tomados para evitar a transmissão de 
microorganismos. Procure orientação sobre a necessidade de usar 
algum material de proteção antes de entrar no quarto.

• Evite tocar/manipular os equipamentos e materiais de uso do 
paciente (sondas, curativos, acessos venosos, bomba de infusão).

• Não visite pacientes quando você estiver doente ou com lesões 
cutâneas (gripe, resfriado, feridas).

• Colabore com a limpeza do Hospital e utilize o cesto de lixo.

• É proibido fumar nas dependências do Hospital, incluindo 
portaria, corredores, banheiros externos e acomodações (Lei 
Municipal 731 de 31/05/90).



DISPOSITIVOS COMUNS NA UTI
Alarmes: os equipamentos na UTI são monitorados através de 
alarmes visuais e de sons. Não se assuste com os alarmes, sempre que 
forem acionados, os profissionais verificarão as alterações.

Monitores: aparelhos que verificam continuamente os batimentos 
cardíacos, a pressão arterial, os movimentos respiratórios e os níveis 
de oxigênio no sangue.

Tubo orotraqueal: tubo introduzido pela boca do paciente até a 
traquéia que, conectado a um aparelho, auxilia na respiração.

Traqueostomia: pequeno orifício feito na traquéia (região do 
pescoço), através de um procedimento cirúrgico realizado dentro da 
UTI. Permite a substituição do tubo orotraqueal por uma cânula 
menor, para a ventilação mecânica e a remoção de secreções. Após a 
recuperação do paciente, a cânula será retirada e o orifício cicatrizará 
naturalmente. Enquanto estiver entubado ou traqueostomizado, o 
paciente não poderá falar e a comunicação será feita através da 
comunicação não verbal.

Ventilação mecânica: aparelho que auxilia na respiração do 
paciente através do tubo orotraqueal ou traqueostomia. 

Acesso venoso central: cateter introduzido em uma veia localizada 
próxima ao pescoço, ombro ou região inguinal (virilha), para a 
administração de medicamentos e soros.

Sonda gástrica e enteral: tubo flexível introduzido pelo nariz ou 
pela boca chegando até o estômago ou intestino, para administrar 
alimentação e medicação ou retirar líquidos gástricos.

Bomba de infusão: aparelho eletrônico que controla o gotejamento 
(quantidade de gotas) da medicação que o paciente deve receber. 
Geralmente são observadas várias delas ao lado da cama.

Sonda vesical de demora: tubo flexível introduzido pela uretra até 
a bexiga, para permitir a saída contínua da urina, possibilitando o 
controle rigoroso do volume urinário. A urina é armazenada em uma 
bolsa transparente pendurada na própria cama.



MATERIAL PARA PACIENTE NA UTI

Cateter de hemodiálise: cateter introduzido em uma veia central 
com duas saídas a serem conectadas a um aparelho para realização 
de hemodiálise. Quando não estiverem ligadas ao aparelho, as saídas 
devem ficar fechadas.

Para tornar-se um ambiente agradável e familiar para o paciente, 
sugerimos trazer fotos e cartas que auxiliam no tratamento. 

Trazer materiais de uso pessoal do paciente: 

*Para pacientes entubados é utilizada escova dental própria com 
sucção de saliva e antisséptico bucal para prevenir infecções. Por isso, 
neste caso, itens como creme dental e escova de dente não são 
necessários.

MAIS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS COM A 
EQUIPE DA UTI.

CREME HIDRATANTE CORPORAL

DESODORANTE

PENTE OU ESCOVA DE CABELO

CREME DENTAL*

ESCOVA DE DENTE*



 (31) 3280-4000
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hospitallifecenter.com.br

Entrada Principal: Av. do Contorno, 4747 – Serra
Pronto Atendimento: Rua Estevão Pinto, 15 – Serra

Telefone Geral: (31) 3280-4000
Consultas: (31) 3279-2222

Acompanhe o Hospital Lifecenter nas redes:


