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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIR ÃO PRETO
DEPART AMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANT IL E SAÚDE PÚBLICA
Curso de Enfermagem

Disciplina ERM-0303 - Cuidado Integral à Criança e ao Adolescente
Roteiro para a observação da organização da assistência em UCIN embasado na Portaria
nº 1.091/MS/GM de 1999
1. A UCIN está vinculada à maternidade do nível III ou II para atendimento à gestação de alto
risco.
Discordo
totalmente

Discordo

Não discordo,
nem concordo

Concordo

Concordo
totalmente

Observações:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
2. Marque os itens que a UCIN dispõe 24 horas do dia:
( ) Laboratório de Análises Clínicas;
( ) Laboratório de Microbiologia;
( ) Hemogasômetro;
( ) Agência Transfusional;
( ) Ultrassonografia;
( ) Aparelho de RaiosXMóvel;

( ) Serviço de Radiologia;
( ) Serviço de Nutrição Enteral ou Parenteral;
( ) Serviço de Psicologia e de Assistência
Social;
( ) Banco de Leite Humano.

Observações:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3. Esta unidade garante a referência para serviços de maior complexidade, para o recémnascido que necessite de cuidados de terapia intensiva e cirurgia pediátrica.
Discordo
totalmente

Discordo

Não discordo,
nem concordo

Concordo

Concordo
totalmente

Observações:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
4. Marque os itens de recursos físicos que a UCIN apresenta:
( ) área física adequada, com espaçamento de
no mínimo 1 (um) metro entre os berços e
paredes, exceto a cabeceira, com circulação
mínima de 2 (dois) metros;
( ) rede elétrica que atenda à norma NBR
13534;
( ) área de prescrição médica;
( ) área de cuidados e higienização – 01 (um)
para cada 15 (quinze) leitos ou fração;

( ) posto de enfermagem 01 (um) para cada 15
(quinze) leitos ou fração;
( ) sala de serviço 01 (um) para cada posto;
( ) área de internação;
( ) sala de acolhimento para amamentação ou
extração de leite;
( ) ambientes de apoio e
( ) pontos de oxigênio e ar comprimido com
válvulas reguladoras de pressão e pontos de
vácuo para cada leito.

Observações:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
5. Marque os itens de recursos materiais e equipamentos que a UCIN apresenta:
( ) berço de calor radiante (10% dos leitos);

( ) incubadoras de parede dupla (20% dos
leitos);

2

( ) incubadoras simples (20% dos leitos);
( ) ventilador ciclado a tempo, com limite de
( ) berços simples ou aquecidos (50% dos
pressão 01 (um) para 15 (quinze) leitos;
leitos);
( ) conjunto de nebulizador em máscara – 01
( ) material para reanimação neonatal 01 (um)
(um) para cada leito;
ambú com reservatório e válvula, para cada 03
( ) aspirador portátil;
(três) recém-nascidos;
( ) conjunto de CPAP nasal mais umidificador
( ) máscaras para prematuros e RN a termo;
aquecido – 01(um) para cada 04 (quatro)
( ) capacetes para oxigênio – 01 (um) para
leitos;
cada 04 (quatro) leitos;
( ) bomba de infusão 01 (um) para cada 02
( ) oxímetro de pulso – 01 (um) para cada 03
(dois) leitos;
(três) leitos;
( ) aparelhos de fototerapia 01 (um) para cada
( ) termômetro eletrônico portátil,
04 (quatro) leitos;
esfignomanômetro, estetoscópio,
( ) bandejas para procedimentos punção
ressuscitador manual 01 (um) para cada 04
lombar, drenagem torácica, curativos,
(quatro) leitos;
flebotomia, acesso venoso, sondagem vesical
( ) otoscópio e oftalmoscópio;
e traqueostomia;
( ) monitor de pressão não invasiva;
( ) balança eletrônica;
( ) monitor de beira de leito com visoscópio –
( ) incubadora de transporte com cilindro de
01 (um) para cada leito;
oxigênio e ar comprimido;
( ) carro ressuscitador com monitor, material
( ) negatoscópio.
de entubação endotraqueal – 01 (um) para
cada 15 (quinze) leitos;
Observações:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
6. Marque os recursos humanos que a UCIN conta:
( ) 01 (um) responsável técnico com título de
neonatologia, comprovada por meio de
especialista em neonatologia (TEN) ou título
declaração de serviço, para cada 15 (quinze)
de especialista em pediatria fornecido pela
leitos ou fração;
Sociedade Brasileira de Pediatria ou
( ) 01 (um) médico plantonista com
residência médica em pediatria reconhecida
especialidade em pediatra exclusivo para cada
pelo Ministério da Educação com experiência
15 (quinze) leitos ou fração, por turno de
de 02 (dois) anos em neonatologia
trabalho;
comprovada por meio de declaração de
( ) 01 (um) enfermeiro coordenador;
serviço;
( ) 01 (um) enfermeiro, exclusivo da unidade,
( ) 01 (um) médico diarista com título de
para cada 15 (quinze) leitos ou fração;
especialista em neonatologia (TEN) ou
( ) 01 (um) técnico/auxiliar de enfermagem
residência médica em pediatria reconhecida
para cada 05 (cinco) leitos, por turno de
pelo Ministério da Educação ou título de
trabalho;
especialista em pediatria fornecido pela
( ) 01 (um) funcionário exclusivo responsável
Sociedade Brasileira de Pediatria, com
pela limpeza do serviço.
experiência de 02 (dois) anos em
Observações:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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