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3. MEMORIAL DESCRITIVO E RESUMO DE ATIVIDADES

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N) concentra os principais recursos –

humanos e materiais – necessários para dar suporte às funções vitais do bebê. É um

serviço  responsável  pelo  cuidado  integral  ao  recém-nascido  grave  ou  potencialmente

grave, dotado de estruturas assistenciais que possuam condições técnicas adequadas à

prestação  de  assistência  especializada,  incluindo  instalações  físicas,  equipamentos  e

recursos humanos.

Nesta unidade, os bebês são assistidos por uma equipe de especialistas (médicos,

enfermeiras,  nutricionistas,  psicólogos,  técnicos  de  enfermagem,  fisioterapeutas,

fonoaudiólogos, etc.) e contam com equipamentos que lhe garantirão as funções vitais

nas primeiras horas e dias de vida. As principais normas que regem as UTI’s Neonatais

no Brasil são as seguintes:

1-Resolução RDC nº 50, de 21/02/2002;

2-Resolução nº 7, de 24/02/2010;

3-Portaria nº 930, de 10/05/2012.

A UTI Neonatal da Maternidade Divino Amor funciona no pavimento térreo desde o

ano de 2008,  data da sua inauguração. Muitas exigências das UTI-N’s,  portanto,  são

posteriores ao início do funcionamento da unidade. Nesta reforma e ampliação, embora

limitada pelo espaço físico existente, foi feito adaptações para a adequação das normas

acima citadas.

Na  UTI-N  original  existia  um  espaço  para  isolamento,  que  posteriormente  foi

desativado.  Esse  espaço  foi  reinserido,  sendo  instalado  no  local  onde  funcionava  a

guarda de equipamentos. Foi demolida a parede existente e utilizada divisória em Drywall

com vidro fixo (6mm) nas dimensões de 2,00m x 1,10m, peitoril de 1,10m. O objetivo é

monitorar o recém-nascido.

A reforma também teve como objetivo melhorar o espaço para dos leitos, buscando

garantir as exigências da RDC nº 50 que é de 2,00m entre os berços e 1,00m para as

paredes laterais. No total, contando com o isolamento, serão 10 leitos disponíveis na UTI-

N.  Torna-se  necessário  uma  revisão  geral  dos  pontos  para  cada  leito,  devendo  ser
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acrescentado  2  de  Oxigênio,  2  de  Ar  Comprimido  Medicinal  e  1  de  vácuo  tanto  no

Isolamento, quanto no leito 07. 

O  Posto  de  Enfermagem  foi  ampliado  e  foi  criado  um  novo  depósito  de

equipamentos. Foi criado também uma sala para revelação de RX.

A sala de utilidades, que já existe e não foi modificada, já conta com bancada e

duas cubas, sendo uma de despejo com descarga.

Algumas paredes e bancadas serão demolidas,  para a  perfeita  implantação do

novo layout do posto de enfermagem e prescrição médica.

Atualmente, a área da UTI-N é de 86,72m². O projeto de Reforma e ampliação

acrescentou 42,12m², ficando com área total de 128,84 m².

A UTI-N  conta  ainda  copa  para  funcionários,  repouso  técnico  e  médico  com

banheiro compartilhado e uma pequena área de espera para as mães.  Em frente ao

repouso  será  acrescentado  um  banheiro  completo,  de  forma  que  poderá  ser  um

masculino e um feminino. Todos esses ambientes estão localizados na circulação que

antecede a unidade.

Na parte superior da Maternidade, foi ampliada uma área de piso para abrigar a

UCINCo, UCINCa, áreas de apoio a Unidade, além de ampla farmácia, repousos para

técnicos e área de convivência. A área total ampliada foi de 372,34m²

4. MATERIAIS

a) PISO

O piso existente da UTI-N é o granilite,  com junta PVC. Nas áreas ampliadas,

devemos manter o piso no padrão existente. 

b) PAREDES

Todas  as  paredes,  com  exceção  das  que  forem  receber  revestimento  serão

rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:2:6), com espessura de

2cm. As paredes receberão pintura de Tinta a óleo semifosca, na cor branco gelo.

Os demais ambientes serão todos pintados com esmalte sintético, de piso a teto,
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em cor a definir. A divisória utilizada na sala do isolamento do recém-nascido, será em

gesso acartonado, pintado com tinta a óleo, seguindo o padrão das paredes. O vidro a ser

utilizado será temperado e de no mínimo 8mm de espessura.

c) TETO

Todos os ambientes terão o teto pintado com tinta  acrílica na cor branco neve.

d) BANCADAS

Todas as bancadas serão em granito tipo “cinza”.

5. INSTALAÇÕES ESPECIAIS

A UTINeo deverá ser dotada com as seguintes instalações:

- Água fria

- Oxigênio (um ponto por leito)

- Ar comprimido medicinal (um ponto por leito)

- Vácuo clínico (um ponto por leito)

- Ar condicionado

- Elétrica de emergência

- Elétrica diferenciada

- Exaustão

A UCINCo deverá ser dotada com as seguintes instalações:

- Água fria

- Água quente

- Oxigênio (um ponto por leito)

- Ar comprimido medicinal (um ponto por leito)

- Vácuo clínico (um ponto por leito)

- Ar condicionado

- Elétrica de emergência

A UCINCa deverá ser dotada com as seguintes instalações:

- Água fria
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- Água quente

- Elétrica de emergência

Na sala de utilidades, deverá haver uma cuba para despejo com descarga e outra

cuba profunda, além de instalação de água fria e água quente.

No  posto  de  enfermagem,  deverá  ter  instalação  de  água  fria  e  elétrica  de

emergência.

6. SOLUÇÕES DIVERSAS

Observar  no  acréscimo  de  novas  esquadrias,  o  padrão  das  já  existentes,  em

alumínio  e  vidro  (ver  quadro  de  esquadrias).  As  portas  internas  serão  renovadas  e

utilizadas  novas  seguindo  o  padrão  das  existentes,  com  revestimento  em  Laminado

plástico ou melamínico.

O fornecimento de água é feito pela CAERN e a Maternidade dispõe de um poço

próprio para complementação.
O fornecimento de energia elétrica é feita pela COSERN e a Maternidade dispõe de

um Gerador que é acionado automaticamente em casos de falta de energia.
A climatização dos Apartamentos  e da Sala  Multiprofissional  já  é  feita  com ar-

condicionado central. No entanto, constatamos a necessidade de limpeza e manutenção

nos equipamentos.
A Maternidade dispõe de fossas para o destino de efluentes e águas pluviais, com

limpeza das mesmas realizadas periodicamente e quando solicitada pela SELIM.
O  Lixo  orgânico  é  separado  do  insumo  hospitalar  e  estes  são  coletados  por

empresa especializada.
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