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SUGESTÃO DE PAUTA  
 

CUIDADOS COM PACIENTES NA UTI É TEMA DE EVENTO NA UFPA 

Sugestões de Imagem: imagens de hospitais, imagens de clínicas, imagens de pacientes na UTI (adulta e pediátrica) e 
imagens de ambulâncias.  

Informações 

Erick Zárate de dois anos precisou ficar internado por três semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
Neonatal, assim que nasceu. Logo após o parto, ele foi diagnosticado com pneumonia. “Embora o quadro 
dele tenha sido um dos mais ‘leves’ entre os bebês internados na UTI, ficamos em choque porque ele não 
conseguia respirar sozinho. O tratamento humanizado e a atenção das enfermeiras foram fundamentais neste 
momento difícil do tratamento”, lembra Hendrick Zárate, pai do menino, que hoje é completamente 
saudável. 

Para orientar profissionais da área da saúde sobre os cuidados de assistência aos pacientes internados nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), adultas e pediátricas, os estudantes da Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) promovem a Jornada Multiprofissional de Cuidados ao Paciente 
Crítico (CTI), nos dias 9 e 10 de novembro, no auditório do Instituto de Ciências da Saúde (ICS). 

Entre os temas discutidos estão UTI Neonatal; reanimação de recém-nascidos; úlceras de pressão - que são 
escaras que o paciente crítico adquire nos cotovelos e calcanhares após permanecer um período sedado e que 
podem se transformar em feridas - e ventilação mecânica, que consiste em ventilar pacientes por meio de 
máquinas, ventilador mecânico ou respirador mecânico, que substituem parcialmente ou totalmente a 
respiração dos pacientes, geralmente, os em estado crítico. 

A professora doutora Rosineide Tavares, da Faculdade de Enfermagem, ministra a palestra "Assistência em 
Enfermagem na Ventilação Mecânica", durante o evento. Nessa programação serão discutidos o papel da 
equipe de enfermagem no cuidado dos pacientes no procedimento, as vantagens do uso do respirador, sua 
manipulação e quais riscos este procedimento envolve e suas prevenções. “Existem inúmeros procedimentos 
que devemos fazer para preservar a saúde daquele que está usando um artefato tão complexo, como um respirador 
mecânico”, afirma a professora. 

O evento é destinado a estudantes e profissionais da área da saúde e as inscrições podem ser realizadas no 
Instituto de Ciências da Saúde (ICS) ou por telefone disponível no endereço eletrônico: 
http://migre.me/bv22R. O valor da taxa varia de acordo com as categorias, para estudantes a taxa custa R$ 
25 e para profissionais R$ 30 e o número de vagas é limitado de acordo com a capacidade do auditório. 

Serviço: 

Jornada Multiprofissinal de Cuidados ao Paciente Crítico (CTI) 
Data: 09 e 10 de novembro 
Local: Auditório do Instituto de Ciências Saúde José Silveira Neto 

Contatos: 
● Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 
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