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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA
GESTÃO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
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Orientações às Mães e/ou Responsáveis pelas
Crianças Internadas
Paciente: ___________________________________________
Data: ____/____/____

1. O horário padronizado das mamadeiras preparadas pelo Lactário é de 3 em 3
horas, ou seja: 09, 12, 15, 18, 21, 24, 03 e 06 horas. Qualquer horário fora desta
padronização deverá ser justificado junto ao nutricionista da enfermaria que levará ao
nutricionista responsável pelo Lactário para avaliar a possibilidade do preparo e
distribuição.
2. A dieta é entregue no leito de 10 a 15 minutos antes do horário padronizado.
3. O Lactário possui 04 tipos de bico de mamadeiras, conforme imagem abaixo. Deverá
ser solicitado ao nutricionista da enfermaria aquele que melhor atender às
necessidades da criança.

Bico de silicone
tradicional

Bico de silicone
ortodôntico grande

Bico de silicone
ortodôntico pequeno

Bico de látex

4. Se a criança não aceita o bico da mamadeira do Lactário e quer usar a própria
mamadeira, é necessário comunicar ao nutricionista da enfermaria, lembrando que:
será responsabilidade da mãe e/ou responsável, entregar a mamadeira suja à lactarista
no horário de distribuição das dietas e buscá-la no setor do Lactário, após a
higienização (20 a 30 minutos), ou seja, o Lactário leva a mamadeira suja, mas não
traz a mesma limpa.
5. As mamadeiras sujas devem ser colocadas em cima da pia do quarto. Esse
procedimento falicita o trabalho das funcionárias do Lactário.
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6. Não fure ou corte os bicos das mamadeiras. Esta ação compromete o uso do bico e
gera custo ao hospital, pois os bicos furados ou cortados deverão ser desprezados. Se
o bico não estiver adequado para a criança, comunique ao nutricionista da enfermaria,
que será solicitado um novo bico ao Lactário (furo pequeno, médio ou grande).
7. As mamadeiras tem tempo de validade de 3 horas a contar a partir do momento da
entrega no leito, portanto, não ofereça a mamadeira à criança após este tempo, pois
existe o risco de crescimento microbiano e, consequentemente, possibilidade de
ocorrência de doenças oportunistas à criança. As mamadeiras devem ter seu consumo
imediato.
8. Se precisar de mamadeira ou chuca vazia para oferecer água à criança, solicitar ao
nutricionista da enfermaria. Os horários padronizados para entrega são: 09 e 21h.
9.O lactário possui fórmulas padronizadas. Caso a criança não aceita a fórmula do
Lactário comunique ao nutricionista da enfermaria, que irá avaliar nutricionalmente a
necessidade, se autorizado pela nutricionista da enfermaria , a dieta deve ser entregue
na lata original nova ( lacrada, fechada) e encaminhada ao setor do Lactário, a
mesma será identificada para uso exclusivo da criança. Na alta, favor dirigir até o setor
do Lactário para pegar a dieta da criança.

Assinatura do Nutricionista
Gestão de Nutrição e Dietética
(34)3218-2539
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