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Departamento de Pediatria - UCIEN
Localização: Piso 2, Torre Amadora

Contactos: 214348463 | 214348200 (Geral)

Piso 2, Torre Amadora
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INFORMAÇÃO PARA A FAMÍLIA
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA - SERVIÇO UCIEN

Unidade de Cuidados Intensivos 

Especiais Neonatais



O vosso bebé, neste momento tem necessidades especiais que tor-
nam o seu cuidado diferente, e por isso iniciam a sua vida na Unidade 
de Cuidados Intensivos e Especiais Neonatais (UCIEN).

A UCIEN combina tecnologia avançada e diferenciada, com uma equi-
pa multidisciplinar: enfermeiro - fardado de amarelo; médico - fardado 
de azul; auxiliar de acção médica - fardado de verde, entre outros, de 
forma a prestar cuidados de saúde de qualidade e excelência.

A vossa presença é fundamental neste processo, sendo que podem per-
manecer junto do vosso bebé o tempo que quiserem.

Devem para isso guardar os vossos objectos pessoais em cacifos de 
arrumação, solicitando uma chave no início de permanência e devolvê-
-la todos os dias antes de saírem.

Ao entrar na sala onde o seu bebé se encontra, deve colocar um aven-
tal e proceder à lavagem das mãos e sua desinfecção. 

Deve colocar o seu telemóvel no modo silêncio e atendê-lo fora das Salas de 
Unidade. O ruído perturba os bebes, pelo que devemos todos falar baixo.

Informações Úteis

Visitas

São permitidas: a presença dos avós e irmãos com idade superior a 
12 anos, 2ª, 4ª e sábados das 16h às 20h.

OLÁ PAIS DO/A                            !

Falem sempre com a equipa de saúde que cuida do vosso 
bebé, por forma a expor as dúvidas, receios e ansiedades, 

que apresentem, de forma a fi carem esclarecidos e lutarmos 
em conjunto na recuperação do vosso fi lho/a.

Refeições

Durante, a permanência na UCIEN um dos pais tem direito a almo-
çar e jantar no refeitório de forma gratuita, sendo-lhe fornecido um 
cartão de refeição diariamente.

O refeitório encontra-se aberto das 12h00 às 15h00, 
e das 18h00 às 21h00.

Contactos

No momento que estiverem ausentes podem telefonar durante as 
24 horas, para saberem o estado do vosso fi lho através do número de 
telefone: 214 348 463.

Apoio Administrativo

2ª feira - 08h00 às 17h00 | 3ª a 6ª feira - 08h00 às 16h00

Links Úteis

Informe-se da Legislação em vigor, para conhecer os seus direitos.

www.seg-social.pt
https://servicos.min-saude.pt
http://lusoneonatologia.com/
http://www.xxs-prematuros.com/
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