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RESUMO 
 
As Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) são setores hospitalares 
com elevada tecnologia para atender pacientes de alta complexidade, e por 
possuir essa característica é um ambiente com maiores restrições para 
familiares e pacientes. Destes, os de longa permanência são os mais afetados. 
Este trabalho tem como objetivo relatar a ação de humanização realizada pelos 
profissionais de UTIP do Hospital Infantil Waldemar Monastier, que consiste em 
propiciar aos pacientes desta Unidade uma vivência fora da UTI. Esta ação é 
realizada pelos fisioterapeutas, abrangendo os pacientes que mesmo 
necessitando de cuidados intensivos apresentam quadros estáveis sem critérios 
de alta para enfermaria, com autorização médica para sair do ambiente intensivo 
por determinado tempo. O paciente é conduzido com o aparato necessário 
(monitorização, ventilação manual, medicação) juntamente com seu 
acompanhante e seu desejo, dentro dos ambientes e possibilidades que o 
hospital oferece. Dentre elas: a brinquedoteca, biblioteca, cinema, playground, 
banho de sol, oficina do movimento, encontros e visitas com maior número de 
familiares e festas de aniversário. Isto resulta na diminuição do stress do 
paciente e familiar, evolução sensório motora do paciente, maior incentivo, 
aceitação e atração pela fisioterapia, interação com outras pessoas com 
evolução cognitiva e aprendizado, sendo efetiva ferramenta de humanização. 
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