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Estrutura Física
1. Qual o número de leitos na Unidade de Internação Pediátrica?
2. Qual o número de leitos por especialidades?
3. Há leitos reservados para isolamento? Quantos?
4. Descreva como os leitos são divididos por enfermarias
- Número de criança/adolescente por enfermaria.
- Há critérios para alocar as crianças/adolescentes por enfermaria (idade, especialidade,
outro critério)?
5. Quais as dimensões por leito (berço ou cama)?
6. Qual a distância entre os leitos paralelos?
7. Há distância entre os leitos e as paredes?
8. Qual a largura mínima dos corredores?
9. Há presença de corrimão? O que diz a Diretriz?
10. Há ambientação de paredes e portas (desenhos, cores, figuras, visores nas portas)?
11. Há espaço destinado à recreação? Há refeitório para as crianças/adolescente?
12. Há espaço destinado à sala de aula? Como funciona (horário, tipo de profissional, tipo
de atividade desenvolvida)?
Equipe
13.
14.
15.
16.
17.

Qual o número de enfermeiros por plantão (manhã, tarde e noite, finais de semana)?
Qual o número de auxiliares/técnicos de enfermagem por plantão?
Quais as atribuições do enfermeiro?
Quais as atribuições dos auxiliares/técnicos de enfermagem?
Como é elaborada a escala diária dos auxiliares/técnicos de enfermagem? (O
profissional é escalado por enfermaria, somente nos cuidados gerais, somente na
administração de medicamentos, ou é escalado no cuidado integral (cuidados gerais +
administração de medicamentos)?

Acompanhantes
18. Local para descanso (cadeira, sofá cama, localização)
19. Há armários para guardar pertences?
20. Alimentação (tipo de alimentação, local, horário)
21. Sanitário
22. Sala de espera/estar
23. Qual o horário de visitas?
24. O horário de visitas é flexível para algum caso específico? Em que situação? Quem
define/autoriza a entrada fora do horário de visita?

