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Prezado(a) Paciente,
Estamos muito orgulhosos por ter nos concedido o 
privilégio de cuidar de algo tão importante quanto 
a sua saúde. Tenha certeza de que não mediremos 
esforços para honrar a sua confiança e tornar a sua 
estada o mais agradável possível.

Receba este Guia do Paciente com informações 
úteis para sua internação. Caso necessite de 
mais informações sobre o seu tratamento e/ou 
internação, nossa equipe multiprofissional está à 
disposição para atendê-lo(a) e ajudá-lo(a) no que 
for preciso.

Esperamos que você tenha uma pronta recuperação 
e que logo esteja de volta às suas atividades 
e ao seu dia a dia.

Atenciosamente,

 José Eduardo Delamain 
Diretor Técnico
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 INTERNAÇÃO

Para realizar sua internação ou para 
qualquer utilização dos serviços 
hospitalares, é obrigatório apresentar 
os documentos abaixo:

• Documento com foto - Carteira de Identidade (RG) ou carteira de motorista 
(CNH) - e CPF.

• No caso de menores de idade, deve ser apresentado o registro de nascimento 
ou o RG, além do documento de identidade do maior responsável.

• Pacientes estrangeiros devem apresentar passaporte. 

• Carteira do convênio (quando for o caso).

• Relatório Médico e/ou guia do convênio.

Comprometidos com uma assistência segura a nossos pacientes e 
acompanhantes, entregamos ao paciente, no momento da internação, uma 
pulseira de identificação, com seu nome completo e data de nascimento, para 
conferência de sua identificação durante todo o período de estada na instituição.

Informações importantes

• No momento da internação, certifique-se a respeito da abrangência do seu 
plano de saúde, bem como das limitações e das exclusões.

• Os valores e os pertences de pacientes internados deverão ser recolhidos 
pelo seu responsável no ato da internação. O Hospital não se responsabiliza 
por perdas, danos ou extravios de quaisquer objetos, inclusive joias, dinheiro, 
cartões de crédito, celulares e outros itens.

• O Hospital preconiza como norma de segurança que todo medicamento trazido 
pelo paciente e/ou acompanhante fique guardado com a equipe de enfermagem 
durante o período de internação, sendo devolvido na alta hospitalar.

• Pacientes brasileiros com seguro nacional, menores de 18 anos e pacientes 
com mais de 60 anos e/ou portadores de deficiência possuem o direito, por Lei, 
de estar acompanhados de uma pessoa.

• Após às 22 horas, será permitida a permanência de apenas um acompanhante 
por apartamento.

• Para mais esclarecimentos, favor contatar a Recepção de Internação. 
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• Em nossa instituição temos implantado o protocolo de prevenção de queda 
de pacientes nos setores de assistência, bem como dos danos decorrentes. 
A implantação das medidas contempla a avaliação de risco do paciente e 
o cuidado multiprofissional em um ambiente seguro, além de promover a 
educação de pacientes, familiares e profissionais.

• No Setor de Internação, após a avaliação do profissional de enfermagem, o 
paciente poderá receber a pulseira de identificação de inclusão ao protocolo de 
queda. É importante a colaboração do acompanhante na prevenção de quedas 
durante a internação, sinalizando a enfermagem no momento de necessidade.

Internações cirúrgicas

As internações serão realizadas de acordo com o agendamento da cirurgia no 
Centro Cirúrgico e não pelo horário de chegada do paciente ao Hospital.

Aos familiares de pacientes com procedimento agendado com reserva de UTI, 
solicitamos que desocupem o apartamento tão logo o paciente seja encaminhado 
ao Centro Cirúrgico ou para o leito de UTI reservado.

A permanência de familiar no quarto incidirá em cobrança de diária particular.

Transferências

Sempre que o paciente precisar ser transferido para a UTI, o apartamento deverá 
ser liberado. É necessária a presença de um acompanhante quando houver 
transferência do paciente da UTI para o quarto, para outro hospital ou para a 
realização de exames externos.

Termo de consentimento

O termo de consentimento é um documento pelo qual o paciente permite ou 
recusa ser submetido a um procedimento médico e/ou invasivo. É composto de 
informações sobre o tratamento e/ou procedimentos a serem realizados durante 
o período de hospitalização.

É direito do paciente ser informado sobre toda e qualquer decisão que afete 
sua integridade física e/ou moral, para que seja alertado sobre os riscos e os 
benefícios do tratamento proposto. Converse com seu médico. O sucesso do 
tratamento também depende de você.
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Recusa de tratamento

O paciente e/ou responsável têm o direito de recusar determinado tratamento. 
Para tanto, existe um termo específico a ser preenchido. Ele deve ser solicitado 
pelo paciente à Enfermeira Assistencial responsável pelo plantão e ao médico 
plantonista.

 HOTELARIA

Os apartamentos foram projetados para garantir conforto e segurança aos nossos 
pacientes e acompanhantes. São equipados com camas automáticas, sistema de 
chamada de enfermagem, ar-condicionado, frigobar, telefone e TV a cabo.

Ramais úteis:

Setores Ramais

Telefonista 9

Internação 3008/3043/3072

Serviço de atendimento ao cliente SAC 
(segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

3067

Hotelaria 
(segunda a sexta-feira, das 8h às 16h)

3102/3084

Serviço de higiene e limpeza 3024

Tesouraria 3020

Nutrição 3012

Informações importantes

• Em nosso Hospital, nenhum comunicado de cobrança é realizado por 
telefone, e todo e qualquer pagamento deve ser feito exclusivamente no setor 
financeiro. Caso receba alguma solicitação que gere dúvidas, por gentileza, 
entre em contato diretamente com o Setor de Internação ou com o Assistente 
do Cliente.

• O Hospital mantém a privacidade e a confidencialidade dos dados dos 
pacientes. Não serão fornecidas informações por telefone, fax ou e-mail.
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Televisão

O Hospital dispõe de sistema de TV a cabo, cujos canais disponíveis são:

Canal Emissora

34 GLOBO

36 SBT

38 BANDEIRANTES

40 FOX

42 UNIVERSAL CHANNEL

46 SONY

48 MULTISHOW

50 SPORTV 2

52 GLOBO NEWS

54 DISCOVERY KIDS

56 CARTOON NETWORK
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 VISITAS E ACOMPANHANTES

As visitas contribuem com a recuperação do paciente, entretanto, pedimos que 
sejam obedecidas as normas internas e o horário de visita.

Normas internas para visitantes e acompanhantes

• Todos os visitantes/ acompanhantes deverão utilizar exclusivamente a entrada principal 
do Hospital, situada no andar térreo, com identificação fornecida na recepção.

• Nas acomodações de enfermarias só será permitida a permanência de um 
acompanhante se o paciente tiver mais de 60 anos ou menos de 18 anos.

• A visita às demais dependências do Hospital é permitida apenas com 
autorização prévia da administração.

• É proibido fumar nas dependências do Hospital, de acordo com a portaria nº 
731, artigo 4º, do Ministério da Saúde, e a Lei 3868, de 24/06/02.

• O Hospital não se responsabiliza por perdas, danos ou extravios de quaisquer 
objetos, inclusive joias, dinheiro, cartões de crédito, celulares e pertences em geral.

• É importante seguir as orientações da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) da página 13.

• Não é permitida a entrada de crianças menores de 12 anos nas alas de 
internação e nas UTIs. Na Maternidade crianças podem entrar a partir de 
2 anos, se filhos (as) das pacientes.

•  Não é permitido o consumo de bebida alcoólica e drogas ilícitas nas 
dependências do Hospital.

• Não é permitido entrar sem camisa e/ou em trajes de banho, bem como 
consumir alimentos nos corredores.
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Horários de Visita

• Apartamento: das 10h às 22h - 1 (um) acompanhante 24h mais 2 (dois) 
visitantes por vez.

• Enfermaria: das 11h às 20h - somente 2 (dois) visitantes por vez, com 
revezamento.

• UTI Adulto: das 10h às 12h - 16h30 às 18h - 20h às 21h. Sendo permitidas 
2 (duas) visitas por horário, sem revezamento.

• UTI Neonatal/Pediátrica: somente para pais e avós (avós estão liberados 
no período noturno) das 14h30 às 15h30 e das 20h30h às 21h30, sem 
revezamento.

 ALIMENTAÇÃO

Serviço de Gastronomia e Nutrição

Contamos com uma equipe de nutricionistas que realizam visitas aos pacientes, 
avaliando seu estado nutricional e realizando as alterações necessárias.

O serviço oferece refeições diárias, monitoradas por meio de rigoroso controle de 
qualidade, para funcionários, pacientes, acompanhantes e médicos.

Para sua segurança, não é permitida a manipulação de qualquer alimento dentro 
do quarto do paciente ou nas dependências do Hospital. A responsabilidade pelo 
envio dos alimentos nos quartos para uso do cliente é de inteira responsabilidade 
do Serviço de Nutrição.

As refeições destinadas aos pacientes e acompanhantes são acondicionadas em 
carro térmico adequado para distribuição de alimentos, o que garante às refeições 
temperatura adequada e a qualidade recomendada por nossos nutricionistas.

O Serviço de Gastronomia e Nutrição oferece ao cliente internado cinco refeições 
diárias, de acordo com o que foi prescrito pelo médico, e adequadas pela 
nutricionista clínica. Oferecemos refeições aos acompanhantes (desjejum, almoço 
e jantar) sempre que solicitado; porém estas refeições são cobradas à parte, caso 
o convênio não dê cobertura. 
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Paciente

As refeições do paciente são servidas nos seguintes horários:

Desjejum 07h30 às 08h30

Almoço 11h30 ao 12h30

Lanche da tarde 14h30 às 15h30

Jantar 17h30 às 18h30

Ceia 20h30 às 21h00

Acompanhante

• Toda refeição servida ao acompanhante deverá ser exclusivamente para seu 
consumo, não devendo ser compartilhada com o paciente, pois este ato poderá 
colocar em risco o seu estado de saúde.

• A alimentação do acompanhante - café da manhã, almoço e jantar - será 
servida para os planos de assistência à saúde que possuam essa cobertura 
contratual e/ou de acordo com a Resolução Normativa nº 211, de 11 de janeiro 
de 2010. Quando o plano não conta com esse serviço, as refeições podem ser 
contratadas diretamente na Tesouraria (ramais 9480/9346).

• É proibido consumir alimentos externos dentro do quarto do paciente e nos 
corredores, bem como entrar com alimentos nos setores fechados  
(UTI e Centro Cirúrgico).

Horário das Refeições dos Acompanhantes:

Horário da Solicitação Horário da Entrega

Desjejum até às 08h00 Desjejum das 07h30 às 08h30

Almoço até às 10h30 Almoço das 12h00 às 13h00

Jantar até às 16h00 Jantar das 18h00 às 19h00

Para melhor assistência, as refeições para acompanhantes são servidas após a 
distribuição das refeições aos pacientes internados.
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Acompanhantes da UTI Neonatal/Pediátrica

As refeições serão servidas no refeitório localizado no 1º subsolo,  
nos horários abaixo:

Desjejum 08h00 às 10h00

Almoço 11h00 às 14h00

Jantar 19h00 às 21h00

Orientação sobre o Funcionamento do Lactário

O lactário é uma área exclusiva para preparo e higienização de mamadeiras, com o 
objetivo de trazer maior conforto, segurança e qualidade.

Seguimos as regras da Vigilância Sanitária, conforme abaixo:

1) As mamadeiras utilizadas durante o período de internação ou Pronto-Socorro 
Infantil deverão ser exclusivamente provenientes do lactário.

2) O Hospital dispõe de bicos ortodônticos fase 1 (de 0 a 6 meses) e fase 2  
(de 6 meses a 1 ano). Solicitamos a gentileza de não aumentar o tamanho 
original dos bicos enviados.

3) Não é recomendável a utilização e a higienização de mamadeiras domésticas 
devido ao fato de não suportarem a autolavagem (processo de esterilização 
realizado a 110 °C ou 121°C).

4) É proibida a manipulação de qualquer alimento ( leites, sucos, papas, etc.) dentro 
do quarto do paciente ou nas dependências do Hospital. O envio de alimentos nos 
quartos para uso do cliente é de inteira responsabilidade do Serviço de Nutrição.

5) Após a internação do cliente, a nutricionista se apresentará no quarto em até 24 horas, 
para verificar preferências e/ou alergias alimentares, bem como estipular horários de 
leites, sucos e papas (doces e salgadas) quando necessário e/ou prescrito pelo médico.

6) Por orientação médica, os horários de mamadeiras são de 3 em 3 horas: 8h / 11h / 
14h / 17h / 20h / 23h para crianças menores de 2 anos de idade. Para crianças 
maiores de 2 anos deve-se acordar 3 ou 4 dos horários acima mencionados.

7) Seguimos rigorosamente o padrão de horário estipulado acima devido ao 
processo de autolavagem, que garante a ausência de microorganismos nas 
mamadeiras entregues.

8) Os horários das mamadeiras previamente estabelecidos só poderão ser 
alterados na presença da nutricionista clínica.
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 ALTA HOSPITALAR

Após a alta médica, o paciente e seu acompanhante devem aguardar a nossa 
equipe, que dará as orientações necessárias sobre a continuidade dos cuidados 
em sua residência.

Após a alta, o quarto deverá ser liberado em até 1 (uma) hora. Após esse prazo, 
será cobrada uma nova diária pela tabela de particular.

• Organize todos os seus pertences de modo que nenhum seja esquecido no quarto.

• Os exames são importantes para a continuidade do tratamento. 
Lembre-se de levá-los consigo.

• Pensando no consumo sustentável de energia, pedimos que, ao sair do quarto, 
desligue todos os aparelhos eletrônicos (lâmpadas, ar-condicionado e TV).

 SAC

O Hospital possui um Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), canal direto de 
relacionamento com seus pacientes, a Assistente ao Cliente, que recebe, examina 
e encaminha aos setores competentes todas as sugestões, reclamações e elogios. 
Eles podem ser feitos por:

Telefone: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo ramal 3067 ou pelo 
telefone direto: (19) 3756-3067.

E-mail: sac@hmmt.com.br

Pessoalmente: se o paciente estiver internado, solicite, no Posto de 
Enfermagem, a presença da Assistente ao Cliente, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. Nos demais dias e horários, poderá ser feito o contato com a Recepção 
Geral nos ramais 3008/3043/3072.

Após a alta, o paciente também receberá, pelo e-mail de cadastro da internação, 
nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação, percepção e opinião são muito 
importantes para nós.

 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

A administração de medicamentos é uma prática realizada nas instituições 
hospitalares. Os profissionais devem ter uma visão ampla do sistema de 
medicação. Ele deve possibilitar condições de análise e intervenções que 
garantam uma assistência responsável e segura ao paciente e a si próprios.
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ORIENTAÇÕES DA COMISSÃO DE CONTROLE DE 
INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH)

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) é responsável em atuar na 
prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS).

Seguem algumas orientações para o sucesso desse trabalho com a participação 
dos acompanhantes, familiares e visitantes, que podem colaborar adotando 
medidas simples e eficazes, como:

  Higienização das mãos com água  
 e sabão ou álcool gel

Esta é a principal medida de prevenção de infecção. A higienização das mãos 
deve ser realizada pelos profissionais de saúde, visitantes, acompanhantes e 
cuidadores, antes e após o contato com o paciente.

Todos os quartos do Hospital Madre Theodora estão equipados com 
dispensadores de álcool gel, que podem ser utilizados por todos.

 Medidas de precaução específicas

Alguns pacientes com determinadas doenças infecciosas necessitam de 
cuidados especiais. As medidas de precaução específicas podem ser observadas 
na entrada do quarto através de sinalização própria, placas indicativas de 
precauções/isolamento. Solicite orientação da equipe de enfermagem antes de 
entrar no quarto.

Haverá restrição na quantidade de visitantes/acompanhantes para pacientes em 
precaução de isolamento.
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ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:

 Camas

Evite sentar na cama do paciente. Utilize as poltronas e as cadeiras disponíveis 
nos quartos para o acompanhante.

 Doenças

Pessoas com suspeita de doenças transmissíveis – gripe, conjuntivite e febre de 
qualquer natureza – não devem visitar o paciente.

 Cateteres, sondas,  curativos  
 e equipamentos

Dispositivos como: cateteres, sondas e equipamentos devem ser manuseados 
somente pela equipe médica e pela enfermagem do Hospital.

 Flores

Não é permitida a permanência de flores ou plantas dentro dos quartos dos pacientes. 
Caso as receba, elas devem ser colocadas no corredor externo (porta do quarto).

 Objetos pessoais

No intuito de evitar infecções cruzadas, não é permitida a troca de objetos de 
uso pessoal entre os pacientes (pentes, escovas, sabonetes, toalhas, etc.).
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DIREITOS E DEVERES DO PACIENTE

Direitos

1. O paciente tem direito a atendimento digno, atencioso e respeitoso 
por todos os profissionais de saúde, sem preconceito de raça, 
credo, cor, idade, sexo, diagnóstico ou qualquer outra forma de 
preconceito.

2. O paciente tem direito de ser identificado pelo nome e pelo 
sobrenome. Não deve ser chamado pelo nome da doença, do 
agravo à saúde ou de forma genérica ou por quaisquer outras 
formas impróprias, desrespeitosas ou preconceituosas.

3. O paciente tem direito a receber do colaborador adequado, 
presente no local, auxílio imediato e oportuno para melhoria do seu 
conforto e bem-estar.

4. O paciente tem direito a identificar o profissional por crachá, 
preenchido com o nome completo e o cargo, que deverá ser 
mantido em local de fácil visualização, como parte do uniforme de 
cada categoria profissional.

5. O paciente tem direito de exigir que o Hospital cumpra todas as 
normas de prevenção e controle de infecção hospitalar – conforme 
o regulamentado pelos órgãos competentes – contidas no 
Programa de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da 
Saúde.

6. O paciente tem direito a informações claras, simples e 
compreensivas – adaptadas à sua condição cultural – a respeito 
das ações diagnósticas e terapêuticas; ao que pode decorrer delas; 
à duração do tratamento; à localização da sua patologia; se existe 
necessidade de anestesia; sobre qual instrumental a ser utilizado e 
quais regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos.

7. O paciente tem direito a ser esclarecido se o tratamento ou 
diagnóstico é experimental ou faz parte de pesquisa; se os 
benefícios a serem obtidos são proporcionais aos riscos e se existe 
probabilidade de alteração das condições de dor, sofrimento e 
desenvolvimento da sua patologia.

8. O paciente tem direito de consentir ou recusar ser submetido a 
experimentação ou a pesquisas. No caso de impossibilidade de 
expressar sua vontade, o consentimento deve ser dado, por escrito, 
pelos seus familiares ou responsáveis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. O paciente tem direito a consentir ou recusar procedimentos 
diagnósticos ou terapêuticos a serem realizados como parte do 
tratamento. Deve consentir de forma livre, voluntária, esclarecida 
e com adequada informação. Quando ocorrem alterações 
significantes no estado de saúde inicial ou na causa pela qual o 
consentimento foi dado, este deverá ser renovado. Nos casos 
comprovados de incapacidade de manifestação consciente do 
paciente, este deverá ser legalmente representado.

10. O paciente tem direito de revogar o consentimento anterior a 
qualquer instante, por decisão livre, consciente e esclarecida, sem 
que lhe sejam imputadas sanções morais ou legais.

11.  O paciente tem direito a um prontuário elaborado de forma 
legível e de consultá-lo, de acordo com a legislação vigente e as 
normas estabelecidas pelo Hospital. Esse prontuário deve conter a 
identificação completa do paciente, sua anamnese, o exame físico, 
os exames complementares com os respectivos resultados, as 
hipóteses diagnósticas, o diagnóstico definitivo, os procedimentos 
ou tratamentos realizados e a evolução do tratamento e a 
prescrição médica diária, bem como a identificação clara de cada 
profissional prestador do cuidado, de forma organizada, de acordo 
com os documentos padronizados pela instituição.

12. O paciente tem direito de receber, quando solicitar, toda 
informação sobre os medicamentos que lhe serão administrados.

13. O paciente tem direito de receber as receitas com o nome 
genérico do medicamento, e não o código. As receitas devem ser 
datilografadas, digitadas ou ter caligrafia legível, além da assinatura 
e do carimbo com o número do registro do respectivo Conselho 
Profissional.

14. O paciente tem direito de ser informado sobre a procedência do 
sangue ou de hemoderivados para a transfusão, bem como a ter a 
comprovação das sorologias efetuadas e a sua validade.

15. O paciente tem direito – no caso de estar inconsciente – de ter no 
seu prontuário anotações referentes à medicação, ao sangue ou 
aos hemoderivados utilizados no seu tratamento, identificados 
quanto à origem, ao tipo e ao prazo de validade.

16. O paciente tem direito à segurança e à integridade física, 
respeitados os recursos e os procedimentos de segurança 
estabelecidos e as instalações do Hospital.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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17. O paciente tem direito ao acesso às contas hospitalares detalhadas, referentes às despesas 
de seu tratamento, incluindo exames, medicação, internação e outros procedimentos 
médicos, bem como à tabela de preços e serviços hospitalares oferecidos pelo Hospital, 
segundo o vínculo do paciente a um plano ou seguro saúde ou atendimento particular.

18. O paciente tem direito de ser resguardado dos seus segredos, por meio da manutenção 
do sigilo profissional, desde que isso não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública. Os 
segredos do paciente correspondem a tudo que, mesmo desconhecido por ele mesmo, 
possa ser acessado pelo profissional da saúde, por meio de informações obtidas no 
histórico do paciente, no exame físico e nos exames laboratoriais e radiológicos.

19. O paciente tem direito a manter a sua privacidade, com atendimento em lugar adequado 
e conduta profissional que resguarde essa privacidade.

20. O paciente tem direito de receber visitas de amigos e parentes em horários que não 
comprometam as atividades dos profissionais que atuam no serviço, de acordo com as 
normas e os regulamentos do Hospital.

21. O paciente criança ou adolescente tem o direito à permanência, em tempo integral, de um 
dos pais ou responsável durante o tratamento em regime de internação; o nome do pai/
mãe ou acompanhante autorizado deverá ser de conhecimento da equipe profissional, 
sendo registrado no seu prontuário.

22. O paciente idoso, com idade igual ou superior a 60 anos, tem direito a atendimento 
preferencial imediato, respeitadas as situações de urgência e emergência, sendo-lhe 
assegurado o direito a acompanhante, salvo nos casos em que o médico assistente, por 
meio de justificativa escrita, entender a impossibilidade desse acompanhamento. O nome 
do acompanhante autorizado deverá ser de conhecimento da equipe profissional, sendo 
registrado no seu prontuário.

23. O paciente tem o direito de ter respeitada a sua crença espiritual e religiosa e de receber ou 
recusar assistência moral, psicológica, social e religiosa.

24. O paciente tem direito a uma morte digna e serena, podendo opinar ele próprio (desde 
que lúcido), a família ou o responsável, por local ou acompanhamento e, ainda, se quer ou 
não o uso de tratamentos dolorosos e extraordinários para prolongar a vida.

25. O paciente tem direito à dignidade e ao respeito, mesmo após a morte. Os familiares ou 
responsáveis devem ser avisados imediatamente após o óbito.

26. O paciente tem direito de não ter nenhum órgão retirado do seu corpo sem a sua prévia 
autorização, ou do seu responsável legal, nos casos de comprovada incapacidade de 
manifestação de vontade do paciente. 

27. O paciente tem direito de ser informado sobre todos os direitos citados anteriormente, 
sobre as normas e os regulamentos do Hospital e sobre como se comunicar com as 
autoridades e lideranças do Hospital para obter informações, esclarecimentos de dúvidas e 
apresentação de reclamações.
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Deveres

1. O paciente e/ou o seu responsável legal têm o dever de dar informações precisas, 
completas e acuradas sobre o histórico de saúde, doenças prévias, procedimentos 
médicos anteriores e outros problemas relacionados à sua saúde.

2. O paciente tem o dever de informar as mudanças inesperadas do seu estado de 
saúde atual aos profissionais responsáveis pelo seu tratamento.

3. O paciente tem o dever de demonstrar o entendimento das ações que estão 
sendo efetuadas ou propostas, visando a cura dos agravos a sua saúde, a 
prevenção das complicações ou sequelas, a sua reabilitação e a promoção da sua 
saúde, fazendo perguntas sempre que tiver dúvidas.

4. O paciente tem o dever de seguir as instruções recomendadas pela equipe 
multiprofissional que o assiste, sendo responsável pelas consequências da sua 
recusa.

5. O paciente tem o dever de indicar o responsável financeiro pelo seu tratamento 
hospitalar, informando ao Hospital quaisquer mudanças nessa indicação.

6. O paciente tem o dever de conhecer e respeitar as normas e os regulamentos do 
Hospital, por meio do Guia do Paciente.

7. O paciente tem o dever de respeitar os direitos dos demais pacientes, 
acompanhantes, colaboradores e prestadores de serviço da instituição.

8. O paciente tem o dever de zelar - e solicitar que os seus visitantes e 
acompanhantes também o façam - pelas propriedades do Hospital colocadas à 
sua disposição para seu conforto e tratamento.

9. O paciente tem o dever de participar do seu plano de tratamento e alta hospitalar 
ou indicar quem possa fazê-lo.

10. O paciente tem o dever de atender e respeitar a proibição de fumo nas 
dependências do Hospital, o que também se estende aos seus acompanhantes, 
conforme a legislação vigente.
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Referências Legais

• ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar (Resolução Normativa nº 211 
de 11/1/2010);

• Constituição da República Federativa do Brasil;

• Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10/1/2002);

• Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11/9/1990);

• Declaração Universal dos Direitos Humanos;

• Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13/7/1990);

• Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1/10/2003);

• Normas Internacionais de Segurança do Paciente (OMS).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Direção do Hospital Madre Theodora se reserva o direito de alterar qualquer 
item deste Guia do Paciente, sem prévio aviso, no sentido de resguardar e 

proteger os interesses da instituição. 
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