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“A admissão de uma Criança no Hospital só deve ter lugar quando os 

cuidados necessários à sua doença não possam ser prestados em casa, 

consulta externa ou em hospital de dia”. 

(artigo 1 Carta da Criança Hospitalizada)  

  

   

   

  

1. MISSÃO E VALORES DO SERVIÇO DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIÁTRICOS 

 

O Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos tem como missão prestar 

cuidados de saúde de elevada qualidade e diferenciação a todas as crianças 

que nele são admitidas.  

É nossa intenção conduzir as atividades clínicas com base numa cultura de 

qualidade, segurança e humanização de cuidados, focados nas 

necessidades e expetativas das crianças e respetivas famílias, sendo esta, 

um pilar estruturante do funcionamento do Serviço. 

É nosso propósito garantir uma medicina de excelência, baseada no 

conhecimento científico, no respeito pelos valores humanos e pelo superior 

interesse da criança. A equipa de saúde é constituída por profissionais 

experientes e diferenciados com competência para tratar rapidamente 

crianças criticamente doentes.  

Procuramos minimizar os inconvenientes resultantes do internamento e 

lutamos pela preservação da integridade emocional e afetiva das crianças e 

seus familiares.  

Estamos sempre disponíveis para ouvir, esclarecer e partilhar informações. 

Agradecemos as sugestões que nos façam chegar, bem como a resposta aos 

questionários que vos são entregues, para melhoria do nosso desempenho.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

O Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos está integrado no Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra e fica localizado no piso 1 do Hospital 

Pediátrico.  

Dispõe atualmente de 12 camas, distribuídas por 2 salas abertas e 4 quartos 

individuais.  

De acordo com a sua carteira de serviços, são prestados cuidados 

multidisciplinares diferenciados, médicos e cirúrgicos, às crianças dos 0 aos 

18 anos de idade da Região Centro. Pontualmente são admitidas crianças 

de outras regiões. 

A assistência clínica prestada - Carteira de Serviços - é reservada a:  

 Crianças criticamente doentes do foro médico, oncológico, cirúrgico 

(exceto cirurgia cardíaca) e traumatológico; 

 Crianças com falência hepática aguda ou crónica agudizada e 

cuidados pós-cirurgia de transplantação hepática - Serviço de 

referência nacional; 

 Recém-nascidos que necessitam de cuidados cirúrgicos /terapêuticas 

médicas não disponíveis nas Maternidades ou com necessidade de 

apoio pediátrico diferenciado; 

 Recém-nascidos com idade inferior a 7 dias, com necessidade de 

internamento hospitalar superior a 48 horas; 

 Transporte inter-hospitalar pediátrico de doentes críticos da Região 

Centro de Portugal. 

 

O Serviço funciona 24 horas, todos os dias. O secretariado clínico funciona 

nos dias úteis das 9 às 13 horas e das 14 às 16 horas. 
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3. EQUIPA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

A equipa é constituída por elementos de várias categorias profissionais, 

tendo como principal objetivo prestar cuidados personalizados, de forma a 

proporcionar o máximo conforto durante a permanência da criança no 

Serviço. 

Integram esta equipa: Médicos, Enfermeiros, Assistentes Técnicos, 

Assistentes Operacionais, entre outros.  

A equipa médica residente é constituída por especialistas de Pediatria ou 

de Cardiologia Pediátrica com a subespecialidade em Cuidados Intensivos 

Pediátricos, dos quais um é o Diretor de Serviço. Também integram a 

equipa Pediatras em fase de diferenciação em Cuidados Intensivos 

Pediátricos e Internos de formação especializada em Pediatria e noutras 

áreas diferenciadas. Em regime de rotação por escala, especialistas 

exteriores ao Serviço, colaboram na assistência médica.  

Sempre que justificado, é solicitada a colaboração de outras especialidades 

médicas/cirúrgicas e de outros técnicos de saúde. 

A equipa de enfermagem é liderada por uma Enfermeira Gestora, sendo 

constituída por enfermeiros e enfermeiros especialistas.  

O Secretariado Clínico é assegurado por uma assistente técnica. Nele 

poderá obter informação sobre todos os aspetos administrativos relativos 

ao internamento da criança.  

A equipa de assistentes operacionais colabora sob orientação do 

enfermeiro na prestação de cuidados de saúde e assegura a higienização do 

Serviço. 

Para além destes profissionais poderá contar com o apoio do Serviço Social, 

Serviço de Apoio Espiritual, Gabinete do Cidadão, entre outros. 
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4. INTERNAMENTO 

Quando chegar ao Serviço aguarde na Sala de Pais. Logo que possível, os 

profissionais de saúde dar-lhe-ão as primeiras informações sobre o estado 

de saúde da criança e ser-lhe-ão explicados alguns aspetos relacionados 

com o funcionamento do Serviço.  

É-lhe disponibilizado um cacifo localizado na Sala de Pais, onde pode 

guardar os seus objetos pessoais, devendo fechá-lo à chave. Evite guardar 

no cacifo objetos de valor. O Hospital não se responsabiliza pelo seu 

extravio. Não se esqueça de entregar a chave no momento da alta.  

Antes de vestir a bata que lhe é disponibilizada, lave cuidadosamente as 

mãos. A bata é de uso obrigatório e exclusivo na área de internamento. 

Deve mudar diariamente de bata ou sempre que fique suja. Não use a bata 

fora do Serviço. Quando se ausentar das instalações, guarde a bata no 

cacifo. 

As instalações sanitárias contíguas à Sala de Pais são para uso exclusivo dos 

cuidadores.  

Contribua para manter as instalações limpas e arrumadas! 

  

 

 Acesso ao internamento: 

- Utilize o videoporteiro instalado no lado direito junto à porta de entrada 

do internamento, para que seja identificado e ativado o mecanismo de 

abertura da porta. 
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NÃO SE ESQUEÇA 

- Lavar as mãos!  

Siga rigorosamente as instruções afixadas, 

junto ao lavatório localizado à entrada do 

internamento.  

 

As mãos devem ser lavadas/desinfetadas: 

 sempre que entrar no internamento; 

 antes e depois de cuidar da criança. 

 

 Durante o internamento:  

Respeite sempre as indicações da equipa de profissionais! 

É muito importante a presença dos cuidadores para garantir o bem-estar 

da criança. Permaneça junto do seu filho, respeitando a privacidade das 

outras crianças. 

 

Evite entradas e saídas frequentes. 

 

Colabore nos cuidados do dia-a-dia da criança em parceria com a equipa. É 

importante a criança sentir a vossa presença e carinho. 

Informe o médico ou enfermeiro no caso da criança:  

  estar a tomar medicação; 

  ter alergias conhecidas. 

Junto da criança existem aparelhos que emitem sinais sonoros de aviso. 

Para segurança da criança não mexa nos equipamentos. Está sempre um 

profissional atento.  
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-  Peça ajuda para pegar na criança; 

- Confirme se as grades da cama/berço estão elevadas quando terminar de 

cuidar da criança. No caso das incubadoras, as portas devem permanecer 

fechadas; 

₋  Não adormeça com a criança ao colo; 

₋  Alerte imediatamente os profissionais se ocorrer algum acidente; 

₋  Colabore na manutenção de um ambiente tranquilo; 

₋  Respeite o sossego e mantenha o silêncio, este é essencial para a 

recuperação da criança. 

-  O que pode ter junto do seu filho:  

 brinquedo, seguro e lavável; 

  chupeta; 

 peças de vestuário, se solicitadas pelos profissionais de saúde. 

 

Entre as 22 e as 7 horas um dos pais pode permanecer junto da criança, 

tendo disponível um cadeirão para esse efeito. Se preferir, poderá utilizar 

um dos quartos para pais existentes no piso 3 do Hospital. 

Se pretender utilizar equipamentos eletrónicos, nomeadamente 

computadores ou tablets, deve questionar o profissional de saúde.  

Deve trazer para si: 

  roupa e calçado confortável, toalha de banho e produtos de higiene; 

  pijama, chinelos confortáveis e antiderrapantes. 

Evite a utilização do telemóvel junto da criança e mantenha-o em modo 

de silêncio! 

É expressamente proibido fumar nas instalações hospitalares! 
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 Informação clínica 

A informação clínica é prestada regularmente, de forma cuidadosa e clara, 

para que todos possam de forma esclarecida participar nas tomadas de 

decisão. Nalgumas situações ser-lhe-á solicitado para assinar um 

consentimento informado escrito.  

No caso de internamentos prolongados é atribuído um médico de 

referência. Este médico especialista reúne todas as condições para prestar 

de forma global e estruturada as informações sobre a situação clínica, 

propostas de tratamento, possíveis alternativas e a evolução previsível. Está 

disponível para esclarecer dúvidas nos dias uteis entre as 10 e as 13 horas 

ou através de agendamento individualizado. Em circunstâncias especiais a 

informação pode ser dada fora deste período pelo médico especialista de 

serviço. 

São garantidos os direitos de livre escolha e de segunda opinião médica.  

Para respeitar a confidencialidade da informação esta é transmitida 

presencialmente aos pais/representante legal. Informações por contacto 

telefónico são dadas apenas aos pais/representante legal.  

Na alta, ser-lhe-á entregue um resumo do internamento e registada a 

informação relevante no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil. Tem direito a 

solicitar uma cópia parcial ou total do processo clínico, através de pedido 

escrito dirigido à Direção do Hospital (informe-se junto do secretariado 

clínico do Serviço). 

Poderá pedir aconselhamento à Comissão de Ética Hospitalar em 

caso de conflito quanto à decisão que melhor defende o interesse da 

criança. Informe-se com um profissional de saúde sobre como proceder. 
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6. PROMOÇÃO DA SAÚDE 

O Serviço desenvolve estratégias de promoção da saúde e prevenção de 

doenças e comorbilidades: 

 Promoção do aleitamento materno; 

 Programa nacional de vacinação; 

 Programa nacional de diagnóstico precoce (teste do pezinho); 

 Prevenção de infeção pelo vírus sincicial respiratório nas crianças de 

risco;  

 Prevenção da morte súbita do lactente; 

 Prevenção de acidentes; 

 Rastreio auditivo neonatal; 

 Rastreio de retinopatia da prematuridade. 

 

7. VISITAS 

Por regra, não são permitidas visitas no Serviço de Cuidados Intensivos. 

Pontualmente e em situações excecionais, a equipa médica e de 

enfermagem responsável pode permitir a visita de uma pessoa muito 

próxima da criança. Este visitante deve seguir as orientações e 

recomendações transmitidas. 

Com o objetivo de proteger a saúde da criança, NÃO é permitida a entrada 

a pessoas que apresentem sintomas de doença tais como febre, exantema, 

vómitos ou diarreia, tosse, secreções nasais ou espirros.  

Os cuidadores podem receber visitas na sala para os pais localizada junto 

ao secretariado do Serviço. Devem ser respeitadas as normas do Hospital. 

Orientações específicas para as visitas 

 Lavar as mãos ao entrar/sair do Serviço; 

 Vestir uma bata;  
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 Permanecer no quarto ou espaço restrito da criança, evitando 

circular pelo Serviço; 

 Lavar/desinfetar as mãos antes e depois de tocar na criança; 

 Não é permitido sentar na cama. 

 

8. ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA  

No piso 1 existe um espaço ecuménico destinado ao Serviço Religioso. 

O Hospital disponibiliza os serviços religiosos de um Capelão que poderá ser 

contactado a qualquer hora, bem como de um Assistente Espiritual de 

outras crenças religiosas. Caso pretenda, poderá solicitar mais informações 

a um profissional de saúde.  

Todos os sábados, às 15 horas e 30 minutos, é celebrada missa.  

É permitida a entrada do respetivo orientador espiritual no Serviço, sempre 

que os pais o solicitem. 

 

9. EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA 

Evite atender o telemóvel nos internamentos e nas zonas de 

consulta/exames, mas se tiver de o fazer faça-o num tom de voz baixa.

₋ Evite atender o telemóvel na área clínica do Serviço; 

₋ Pode tirar fotografias apenas à sua criança; 

₋ Sempre que utilizar o telemóvel, tablet ou outro equipamento tem de 

lavar/desinfetar as mãos; 

₋ Caso a situação clínica permita, a criança pode jogar em aparelhos 

eletrónicos, visualizar filmes e ouvir música, entre outros. 

₋ Rede Wi-Fi disponível: HPG (gratuita).  
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10. CARTA DA CRIANÇA HOSPITALIZADA  

Esta carta foi preparada por várias associações europeias em 1988, em 

Leiden. O documento resume e reafirma os Direitos das Crianças 

Hospitalizadas e constitui um referencial para a organização e prestação de 

cuidados no Hospital. 

1. A admissão de uma criança no Hospital só deve ter lugar quando os 

cuidados necessários à sua doença não possam ser prestados em casa, em 

consulta externa ou em hospitais de dia.  

2. Uma criança hospitalizada tem direito a ter os pais ou seus substitutos, 

junto dela, dia e noite, qualquer que seja a sua idade ou o seu estado.  

3. Os pais devem ser encorajados a ficar junto do seu filho devendo ser-lhes 

facultadas facilidades materiais sem que isso implique qualquer encargo 

financeiro ou perda de salário.  

Os pais devem ser informados sobre as regras e as 

rotinas próprias do Serviço para que participem 

ativamente nos cuidados ao seu filho.  

4. As crianças e os pais têm o direito de receber uma informação sobre a 

doença e os tratamentos, adequada à idade e à compreensão, a fim de 

poderem participar nas decisões que lhes dizem respeito. 

5. Deve evitar-se qualquer exame ou tratamento que não seja 

indispensável. As agressões físicas ou emocionais e a dor devem ser 

reduzidas ao mínimo.  

6. As crianças não devem ser admitidas em serviços de adultos. Devem ficar 

reunidas por grupos etários para beneficiarem de jogos, 

recreios e atividades educativas adaptadas à idade, com 

toda a segurança. As pessoas que as visitam devem ser 

aceites sem limites de idade.  
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7. O Hospital deve oferecer às crianças um ambiente que corresponda às 

suas necessidades físicas, afetivas e educativas, quer no aspeto do 

equipamento, quer no do pessoal e da 

segurança.  

8. A equipa de saúde deve ter a formação 

adequada para responder às necessidades 

psicológicas e emocionais das crianças e da 

família.  

9. A equipa de saúde deve estar organizada de 

modo a assegurar a continuidade de cuidados 

que são prestados a cada criança.  

10. A intimidade de cada criança deve ser 

respeitada. A criança deve ser tratada com 

cuidado e compreensão em todas as 

circunstâncias.  
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11. HOSPITAL PEDIÁTRICO – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS  

Localização:  

Av. Afonso Romão 

Santo António dos Olivais 

3000-602 Coimbra  

Entrada no Hospital Pediátrico:  

 Porta da consulta externa, piso 0, aberta ao público das 7:30 às 20 horas, 

com atendimento permanente neste período.  

  Pelos elevadores do estacionamento subterrâneo (gratuito nos primeiros 

30 minutos), a partir dos pisos -3 e -4. Estes elevadores dão acesso ao Piso 0 onde 

há atendimento 24 horas. Próximo do Serviço de Urgência (Piso -1) também é 

possível o acesso aos elevadores do estacionamento subterrâneo.  

Acesso ao Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos:  

A partir do corredor principal do Piso 0, utilize os elevadores ou escadas do bloco 

nº 3 até ao Piso 1. Existe sinalética informativa visível com a localização do 

Serviço: Cuidados Intensivos Piso 1.  

₋  Na receção do hospital (Piso 0) estão disponíveis cadeiras de rodas para 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

₋ Os elevadores dispõem de sinalética informativa sobre a localização do Serviço 

e informação sonora de abertura/encerramento de portas e do piso. Os 

elevadores com sistema braile estão localizados nas laterais do átrio do auditório 

no piso 0.  

Transportes: 

Carro: Coordenadas para GPS. Latitude: 40.22354970348656 / Longitude: -

8.410860300064087). 

Transportes públicos: Os autocarros que servem o Hospital Pediátrico: Linha 7 

(Arnado - Tovim) /Linha 7 T (Palácio da Justiça - Tovim) / Linha 35 (Hospital U. C. 

- Pedrulha)/ Linha 221 (Casa do Sal (Jardim) - Eco HUC)/ Linha 224 (Eco HUC - 

Parque Ecovia Vale das Flores). Para mais informações consulte a rede de 

transportes dos SMTUC. 

Comboios - Estação B: Cerca de 2,5 km do Hospital Pediátrico.  

Central de Táxis: 239 499 090. 
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Contactos úteis:  

 Portal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra: 

http://www.chuc.min-saude.pt 

 Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos – 239 480 337 

 Secretariado Clínico – 239 480 381 

 Email – intuci@chuc.min-saude.pt  

 Gabinete do Cidadão –239 400 568 

 Hospital Pediátrico - 239 488 700 / Ext: 13011 

 

 

 

A informação aqui disponível é de carácter geral, caso tenha alguma 

dúvida não hesite em contactar o médico ou o enfermeiro do Serviço.  

Se pretender apresentar uma exposição (sugestão, elogio ou reclamação) 

pode fazê-lo no Serviço de Cuidados Intensivos ou no Gabinete do 

Cidadão/ Serviço Social, localizado no Piso 0 (entrada pela Consulta 

Externa do Hospital Pediátrico) de segunda a sexta-feira das 9h às 16h ou 

por email: gcidadao_hp@chuc.min-saude.pt  

 

Estão disponíveis no Hospital Pediátrico livros de reclamações na 

admissão do Serviço de Urgência e na Receção da Consulta Externa. 
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