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MBA em Gestão e Negócio em Saúde – T9
Gestão em Serviços Hospitalares

Jailson Castro Freitas, Mestre - Doutorando

23.05.2014 à 24.03.2014

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Unidade de cuidados Intensivos

A UTI nasceu da necessidade de
oferecer suporte avançado de vida a
pacientes agudamente doentes que
porventura possuam chances de
sobreviver, destina-se a internação de
pacientes com instabilidade clínica e
com potencial de gravidade.

A UTI tem suas origens nas salas de
recuperação pós-anestésica (RPA), onde
os pacientes submetidos à
procedimentos anestésico-cirúrgicos
tinham monitorizadas suas funções
vitais

Unidade Hospitalar destinada ao atendimento

de doentes graves RECUPERÁVEIS.

Pacientes que necessitam de assistência médica

e de Enfermagem integrais.

Pessoal treinado, métodos, recursos, área física

e aparelhagem capazes de manter a fisiologia

vital.
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Local e Área

�Livre de ruídos ou poluições;

�Próximo a emergência; centro cirúrgico; CME;

Farmácia hospitalar;

�Cada leito deve ocupar uma área mínima de

7,5m²

Planta Física

�Leitos visíveis à Enfermagem;

�Na área dos leitos deve ser permitido ampla

circulação e fácil manejo da aparelhagem;

�Leitos isolados uns dos outros;

�janelas de vidro para evitar claustrofobia;

�Cabos elétricos com aterramento adequado;

� Ar condicionado com saídas projetadas para evitar canalização

sobre os leitos;

�Cada leito deve dispor de 10 tomadas elétricas com ligação ao

gerador hospitalar.

�Cabos elétricos com aterramento adequado;

�Disponibilidade de canalização de Oxigênio, Ar comprimido e

vácuo;

�Iluminação adequada.

�Sala de estar para enfermagem;
�Sala de estar para médicos;
�Sala para reuniões, estudos, aulas;
� Local para despejo, almoxarifado, rouparia, depósito de 
materiais;
� Copa;
� Sala de arquivo.
� Sala de material esterilizado e outra para preparo de materiais;
� Vestiário masculino e feminino com banheiro dotado de 
chuveiro;
� Uma secretaria - Telefones e interfones;
� Sala para chefia médica e de enfermagem;
� Sala para reservar de respiradores prontos para uso. Ou central 
de equipamentos, com engenharia clínica disponível.

EQUIPAMENTOS

Especializados:

-Monitores cardíacos;
-Oxímetros de pulso;
-Central de monitorização;
-Eletrocardiógrafo;
-Ap. de RX portátil;
-Ventiladores artificiais;
-Desfibrilador; marcapasso; rim artificial e 
carro de emergência.
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EQUIPAMENTOS

Gerais:

-Aspiradores;
-Macas;
-Cadeira de rodas;
-Camas especiais;
-Balança;
-Hamper; Suporte para soro;
-Vacuômetros; Fluxômetros; nebulizadores
-Mesa de cabeceira

“ O Número de leitos disponíveis na UTI deve

ser em torno de 4% a 6% do total geral”

UTI NEONATAL

UTI ADULTO
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OBRIGADO!
jailsonpucsp@gmail.com


