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SEJA BEM VINDO AO HOSPITAL PORTUGUÊS!

Este material foi preparado cuidadosamente para orientar pacientes, 
acompanhantes e visitantes durante a sua permanência em nossa 
Instituição. Os principais objetivos são:

Ressaltar a importância do papel da família do paciente 
no processo de hospitalização;

Orientar sobre direitos e deveres dos pacientes e acom-
panhantes.

Familiar, a sua presença no processo de hospitalização é de 
grande importância para a recuperação do seu paciente, pois 
você pode contribuir para o bem estar do mesmo, trabalhando a 
autoestima e dando apoio emocional que ele necessita.

O acompanhamento familiar no leito também se torna funda-
mental para esclarecer informações sobre o histórico do pa-
ciente, para ter conhecimento do quadro clínico e do tratamento 
proposto pela equipe multidisciplinar e ainda para dar o suporte 
necessário para possíveis tomadas de decisões. 
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ORIENTAÇÃO AOS ACOMPANHANTES E VISITANTES

A participação do acompanhante e dos visitantes é muito impor-
tante para a recuperação do paciente, mas algumas orientações 
são necessárias durante a sua permanência no Hospital.

•	 Mantenha	o	silêncio.	Lembre-se,	você	está	em	uma	unida-
de hospitalar. 

•	 Mantenha	o	celular	no	silencioso	e	só	atenda	se	realmente	
for urgente.

•	 Higienize	sempre	as	mãos	antes	e	depois	do	contato	com	o	
paciente.

•	 Só	 é	 permitido	 um	 acompanhante,	 maior	 de	 idade,	 para	
cada paciente.

•	 Apenas	um	acompanhante,	devidamente	autorizado,	pode-
rá ter acesso ao Centro Obstétrico.

•	 Se	estiver	com	algum	problema	de	saúde	evite	visitar	o	pa-
ciente.

•	 Não	sente	ou	deite	na	cama	do	paciente.
•	 A	privacidade	do	paciente	deve	ser	mantida,	principalmente	

nos horários de repouso e alimentação. 
•	 Respeite	sempre	o	horário	dos	procedimentos	técnicos.	
•	 Não	manipule	equipamentos	hospitalares.	Solicite	sempre	

ajuda dos profissionais.
•	 No	caso	do	acompanhante	precisar	se	ausentar,	sinalizar	à	

equipe de enfermagem.

ATITUDES NÃO PERMITIDAS

Algumas atitudes são estritamente proibidas dentro da Instituição, 
por	isto,	fique	atento	às	nossas	recomendações:

•	 Não	é	permitida	a	entrada	de	alimentos,	flores	ou	bebidas	
alcoólicas. 

•	 É	proibido	fumar	nas	dependências	do	Hospital.
•	 Não	é	permitido	o	uso	de	trajes	impróprios	dentro	ou	fora	de	

seus aposentos.
•	 É	proibido	realizar	filmagens	ou	fotos	sem	o	consentimento	

da Direção.
•	 É	proibido	pernoitar	mais	de	um	acompanhante	por	paciente.
•	 Não	é	permitido	o	acesso	de	criança,	menores	de	12	anos,	

no Hospital, exceto para as parturientes, ficando as mes-
mas sob a guarda e responsabilidade do familiar.

•	 Não	 é	 permitido	 o	 transporte	 do	 recém-nascido	 no	 colo.	
Todo transporte é feito no berço, com o consentimento da 
mãe, acompanhado por um familiar e por profissionais da 
maternidade.

•	 Não	é	permitido	o	acesso	à	 Instituição	usando	short,	ber-
mudas, traje de banho, sapatos e sandálias abertas.
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PRÉ-AGENDAMENTO CIRÚRGICO

É imprescindível realizar o pré-agendamento de cirurgias eletivas 
para que o Hospital possa conferir e/ou solicitar autorização dos 
procedimentos definidos pelo seu médico junto a seu plano de 
saúde.

Horário de funcionamento do Setor de Admissão: 
Segunda	a	quinta-feira:	das	8h	às	12h	e	das	14h	às	17h
Sexta-feira:	das	8h	às	12h	e	das	14h	às	16h.

Em caso de dúvidas a Recepção Principal poderá orientá-lo. 

PRÉ-INTERNAÇÃO

Para realizar a pré-internação são necessários os seguintes 
documentos:

•	 Solicitação	 médica	 com	 procedimento	 cirúrgico	 detalha-
do com codificação TUSS e CID no documento específico 
exigido	 pelo	 Plano	 de	 Saúde,	 juntamente	 com	 laudos	 de	
exames, carteira do convênio, documento de identificação 
(com foto), CPF, comprovante de residência, Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o ato médico e 
(TCLE) para o ato anestésico.

 No TCLE deverá constar o local da cirurgia e especificar 
lateralidade quando se tratar de membros (direito ou es-
querdo),	estruturas	múltiplas	(ex.:	dedos	das	mãos,	dos	pés	
e	costelas)	ou	níveis	múltiplos	(ex.:	coluna	vértebra,	quando	
houver aplicação).

•	 Para	cirurgias	que	necessitem	de	algum	material	especial	
(órteses, próteses, sínteses e materiais especiais), são in-
dispensáveis laudos dos exames e pedido desse material 
pelo médico para que o Hospital solicite a liberação especí-
fica para o convênio.

•	 Para	 a	 continuidade	 do	 andamento	 cirúrgico,	 é	 impres-
cindível a realização das consultas, pré-anestésica e de 
enfermagem, que podem ser agendadas no momento da 
efetivação da pré-internação ou através dos telefones 71. 
3203-3424	ou	3203-5019.
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INTERNAÇÃO

O horário da cirurgia é agendado pelo seu médico, após autori-
zação do convênio. O Hospital entrará em contato com o pacien-
te na véspera da data sinalizada pelo médico cirurgião. 

No dia da internação, é obrigatório o paciente estar acompanha-
do por um responsável, maior de idade, o qual deve portar os 
seguintes documentos originais: identificação (RG, CTPS, Cartei-
ra dos respectivos Conselhos de Classe ou Passaporte), CPF e 
comprovante de residência.

O	 paciente	 deverá	 apresentar	 o	 Cartão	 Nacional	 de	 Saúde,	 o	
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a Ana-
tomopatologia e os mesmos documentos utilizados no momento 
da pré-internação.

Recomenda-se trazer roupa pessoal confortável (pijama, cami-
sola, robe ou outro tipo de roupa folgada), bem como objetos 
de higiene pessoal (sabonete, creme dental, escova, etc.) para 
utilização durante o seu período de internação.

ORIENTAÇÕES:

Tempo de jejum: O paciente deverá seguir as orientações do 
anestesista e/ou médico assistente e da enfermeira na consulta 
pré-operatória.
Tricotomia: Rebaixamento dos pelos da região a ser operada 
obedecendo critérios médicos, podendo ser realizada pela equi-
pe de enfermagem ou pelo paciente conforme orientação rece-
bida na consulta de enfermagem.
Banho: O paciente deverá tomar o banho com Clorexidina no 
próprio Hospital, antes da cirurgia. Após o banho, não usar peças 
íntimas, próteses, adereços e utilizar camisola que será forneci-
da pelo Hospital.

RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA

Não deixe de lembrar ao médico assistente e ao anestesista 
os medicamentos que faz uso, para receber orientações sobre 
como proceder antes da internação. 

Na sua internação, durante entrevista pelo médico, enfermeiro 
ou farmacêutico, relate todos os medicamentos que faz uso re-
gular	e,	caso	 traga	ao	hospital,	estes	deverão	ser	entregues	à	
enfermagem,	os	quais	serão	avaliados		quanto	às	condições	da	
embalagem e prazo de validade e armazenados em caixa de 
acrílico transparente, com chave, localizada no próprio quarto. 
Após avaliação médica sobre a necessidade, ou não, de incluir 
os medicamentos em sua prescrição e, caso não façam parte 
da padronização da Instituição, estes serão mantidos na caixa 
e administrados pela enfermagem, conforme horários definidos. 
Caso não sejam necessários serão devolvidos ao familiar para 
retorno para casa.
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BANCO DE SANGUE

Algumas cirurgias necessitam de bolsas de sangue. Você e seus 
familiares podem contribuir sendo voluntários ou estimulando a 
doação, pois a manutenção do estoque de bolsas é importante 
para a realização das cirurgias. A doação é realizada no Banco 
de Sangue HP – Hemocentro São Lucas, localizado na Av. Prin-
cesa Isabel, 370, Barra – Salvador / Bahia 
TEL.:	(71)	3245-2891.

Os testes transfusionais poderão ser realizados pelo paciente 
com	48	horas	de	antecedência	do	procedimento	cirúrgico.

Horário de funcionamento da coleta no Banco de Sangue:
De	segunda	a	quinta	das	08h	às	18h
Sexta-feira	das	08h	às	16h

SEGURANÇA DO PACIENTE 

O Hospital Português tem como compromisso assegurar a dispo-
nibilização de recursos suficientes para a promoção da Seguran-
ça do Paciente, por meio da adoção de boas práticas focadas na 
prevenção e eliminação de riscos no ambiente hospitalar.

A cultura de segurança e a qualidade dos serviços prestados é 
uma meta constante incentivada pela Instituição. O Hospital Por-
tuguês norteia seus padrões de qualidade por meio da adoção 
das	recomendações	da	Organização	Mundial	de	Saúde	 (OMS),	
cumprimentos das legislações vigentes, assim como adoção de 
critérios estabelecidos por importantes Sistemas de Acreditação 
Hospitalar.
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PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE

O Hospital Português preocupa-se com o êxito da assistência 
prestada aos seus pacientes! Entendemos que a participação 
dos mesmos e de seus familiares é de suma importância para 
alcance deste objetivo. Desta forma, listamos abaixo algumas 
situações em que necessitamos de sua colaboração:

•	 Informe	à	equipe	de	assistência	todos	os	medicamentos	de	
uso contínuo que você toma em casa;

•	 Mantenha	 a	 pulseira	 ou	 crachá	 de	 identificação	 durante	
todo o seu internamento / atendimento. Estes servem como 
instrumentos para a equipe multidisciplinar identifica-lo an-
tes da prestação do cuidado;

•	 Solicite	que	todos	os	profissionais	e	visitantes	higienizem	as	
mãos ao entrarem em seu quarto. Esta conduta contribui na 
prevenção do risco de infecção hospitalar;

•	 Solicite	ao	profissional	que	informe	o	nome	da	medicação	a	
ser administrada ou o procedimento a ser realizado;

•	 No	momento	da	alta,	certifique-se	de	que	entendeu	todas	
as orientações fornecidas pela equipe multidisciplinar.

SEGURANÇA DE PERTENCES PESSOAIS

O Hospital Português não se responsabiliza pelos valores e objetos 
pessoais do paciente e de seus acompanhantes, devendo, por-
tanto, mantê-los sob a sua guarda. Recomendamos a utilização 
do cofre para internação em apartamento, armário para interna-
ção na maternidade e guarda-volumes na UTI.

Para a segurança do paciente, as chaves das portas dos quartos 
são mantidas nos postos de enfermagem e não são entregues 
aos acompanhantes. 

HORÁRIOS DAS VISITAS

Respeite o horário da visita e evite ruídos enquanto espera a sua 
vez de visitar o paciente. Lembre-se, você está em uma unidade 
hospitalar.

•	Unidades	de	Internação
Enfermarias:	10h	às	18h
Apartamento:	9h	às	21h

•	Unidades	de	Terapia	Intensiva	
UTI e UGH:
Das	11h	às	12h	e	das	16h	às	17h.

UCO, UPC e Semi-intensiva:
Das	11h	às	12h	e	das	15h	às	16h.
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ATESTADO / DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE

Para pacientes: 
•	Solicitar	ao	médico	assistente

Para acompanhantes:
•	 De	pacientes	na	emergência:	solicitar	na	recepção;
•	 De	pacientes	internados:	solicitar,diariamente,	à	enfermeira	

do posto de enfermagem.
•	 De	pacientes	em	unidades	fechadas:	solicitar,diariamente,ao	

serviço de Psicologia no momento da visita.  

REFEIÇÃO

Refeições de pacientes:

•	 Não	é	permitida	a	entrada	de	alimentos,	pois,	pode	compro-
meter a segurança e o plano alimentar individual do paciente. 
O nutricionista estará disponível para as orientações neces-
sárias;

•	 Todas	as	refeições	do	paciente	estão	incluídas	na	diária	hos-
pitalar e serão servidas nos seguintes horários:

 
 Desjejum: 7h às 8h // Lanche: 9h às 10h // Almoço: 12h 

às 13h // Lanche: 15h às 16h // Jantar: 18h às 19h // 
Ceia: 21h às 22h

•	 Pedidos	 extras	 para	 o	 paciente	 só	 poderão	 ser	 feitos	 com	
autorização da nutricionista clínica;

•	 Diariamente,	até	as	10h,	será	feita	a	reposição	de	água	mine-
ral para uso exclusivo do paciente;

•	 Após	a	alta	hospitalar,	é	suspenso	o	fornecimento	de	re-
feições.

Refeições para acompanhantes:

O acompanhante de apartamento tem direito ao café da manhã, 
já incluso na diária hospitalar, e será servido no apartamento. As 
demais refeições (almoço e jantar) quando autorizadas pelos 
planos de saúde, serão servidas no apartamento.

Para os acompanhantes que o convênio não oferece cobertura 
para as refeições, o Hospital tem em suas dependências restau-
rantes e lanchonetes terceirizados cujo pagamento é da respon-
sabilidade do acompanhante.

Horários de distribuição de refeições para acompanhantes:

     Café da manhã: 7h às 8h // Almoço: 12h às 13h // 
     Jantar: 18h às 19h

•	 Não	serão	fornecidos	lanches	para	acompanhantes;
•	 Os	alimentos	servidos	nas	refeições	dos	acompanhantes	não	

poderão ser ofertados aos pacientes.
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SERVIÇO RELIGIOSO
O	Hospital	Português	oferece	duas	capelas.	Uma	aberta	24h,	lo-
calizada no 1º andar do hospital, e a outra na área externa, onde 
são	realizadas	missas	de	terça	a	sábado,	às	17h,	e	aos	domingos	
às	8h.	A	Instituição	dispõe	também	de	um	capelão	e	irmãs	religio-
sas que podem visitar os leitos mediante solicitação através do 
ramal 5370.

ALTA DO PACIENTE 

Informamos	que	após	a	alta	hospitalar	o	paciente	tem	até	2	(duas)	
horas	para	deixar	à	Instituição.	Após	este	período	o	ônus	com	as	
despesas será por parte do paciente e de forma particular.

SERVIÇO SOCIAL

A ação da Assistente Social é caracterizada por atividades que se 
traduzem no atendimento e acolhimento a todos os usuários da 
Instituição, familiares e  acompanhantes, buscando capacitá-los 
no enfrentamento das diversas situações provenientes do pro-
cesso de hospitalização, assim como:

•	 Socializar	 informações	com	pacientes	e	 familiares	quanto	
aos serviços prestados pela Instituição;

•	 Sensibilizar	 a	 família	 quanto	 à	 indicação	 de	 acompanha-
mento do paciente ao leito;

•	 Acompanhar	diariamente	o	paciente	e	seus	familiares	junto	
à	equipe	com	longa	permanência;

•	 Acolher	e	orientar	familiares	quanto	aos	procedimentos	le-
gais e operacionais nos casos de óbito;

•	 Realizar	visitas	sociais	nos	leitos	/	entrevistas	sociais;
•	 Localizar	familiares	responsáveis	quando	os	pacientes	en-

contram-se desacompanhados;
•	 Intermediar	com	a	equipe	as	demandas	do	paciente.
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O Serviço Social funciona nos seguintes horários:
Segunda	a	sexta-feira:das	7h	às	19h.
Sábado:	das	8h	às	16h.
Domingo	e	feriado:	das	7h	às	13h
E-mail:servicosocial@hportugues.com.br
Ramal: 5117/5737
Fax: 5118

OUVIDORIA

O Hospital Português possui o setor de Ouvidoria para reclama-
ções, sugestões e elogios. O serviço pode ser utilizado através 
do ramal 5738, e-mail: ouvidoria@hportugues.com.br ou atra-
vés dos formulários disponíveis em todo o hospital.

A ouvidoria funciona nos seguintes horários:
Segunda	a	quinta-feira:	das	7h	às	17h.
Sexta:	das	7h	às	16h.
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