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INFORMAÇÃO PARA O UTENTE E FAMÍLIA
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

 A equipa da UICD, espera que esta estadia 
decorra da melhor forma para toda a família, 

disponibilizando-se para gerir qualquer 
situação que surja.



A UNIDADE
Esta unidade, também chamada de Sala de 
Observação (S.O.), encontra-se integrada no 

Serviço de Urgência Pediátrica, sendo o tempo 
de permanência de internamento variável, 

consoante a situação clínica da criança.

De qualquer forma poderá, também, ser 
transferida para outro serviço (Pediatria, Bloco 
Operatório, Cuidados Intensivos), para outro 

hospital ou ter alta

Funcionamento da U.I.C.D.

Os pais/acompanhante não são considerados visi-
tas, podendo permanecer junto da criança sempre 
que o desejem, ou serem substituídos por uma pes-
soa significativa.

Os cuidados prestados, serão negociados com os pais/
acompanhante e adaptados ás necessidades da crian-
ça e á participação da família.

Informe os profissionais de saúde de tudo sobre o seu 
filho (hábitos, preferências, situações particulares, etc).

Sempre que desejar solicite informações á enfermeira 
ou médico responsáveis.

Face à situação clínica das crianças internadas e ao 
espaço físico limitado não são permitidas outras vi-
sitas na unidade. 

Sempre que necessitar de realizar uma chamada tele-
fónica poderá fazê-lo no exterior da unidade ou recor-
rer aos telefones públicos existentes no hospital. 

No sentido, de facilitar o descanso das outras crianças 
sugerimos que coloque o seu telemóvel em silêncio.

Alimentação

As refeições são confeccionadas no hospital, sob su-
pervisão do serviço de dietética, sendo posteriormen-
te distribuídas pela auxiliar de alimentação, no respec-
tivo quarto. 

Os pais/acompanhante dispõe do serviço de cafetaria 
e refeitório, situados no 1º andar do hospital.

Segurança

Quando necessitar de se ausentar do serviço, levante 
a grade da cama e agradecemos que informe o enfer-
meiro responsável pela unidade.

Antes e após a prestação de cuidados à criança utilize 
o desinfectante das mãos, existente junto a cada cama.

Bem estar e Conforto

O hospital disponibiliza a roupa necessária para o in-
ternamento da criança. No entanto, se desejar, pode 
utilizar roupa própria e outros objectos de higiene 
pessoal que nesse caso serão da responsabilidade 
do acompanhante.

A presença de brinquedos, jogos, ou objecto preferido 
da criança podem facilitar o processo de hospitalização.

Evite ruídos excessivos, falando em voz baixa.

 

Alta

Quando se verificar a alta clínica, ser-lhe-á fornecida 
informação sobre os cuidados a ter em casa, uma car-
ta dirigida ao médico assistente, uma carta de alta de 
enfermagem, receituário (se aplicável).  

Se necessitar de justificação de permanência no U.I.C.D., 
deve dirigir-se à secretária de unidade do serviço.


