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Missão
Nossa missão é fornecer aos clientes, serviços hospitalares de alta qualidades, com humanização, na região sul de Santa Catarina. Ao
mesmo tempo, proporcionar aos nossos cooperados, segurança e satisfação no seu ambiente
de trabalho, e, aos nossos fornecedores, parceria e ética nos negócios.

Bem-vindo!
Vivemos em um mundo onde há constante evolução e mudança em todas as áreas da vida. Novas tecnologias surgem a
cada momento e em diversas partes do mundo. O cotidiano é
estressante, cheio de prazos e cobranças. O resgate dos valores, da saúde e da hospitalidade serão cada vez mais utilizados
na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Sinta-se à vontade para entender mais sobre hospitalidade.

Guia do Paciente
Este guia foi desenvolvido especialmente para melhor orientá-lo durante a permanência no Hospital Unimed Criciúma.
Aqui serão encontradas informações sobre nosso funcionamento. A leitura deste material é muito importante, persistindo alguma dúvida, não hesite em nos contatar.

4

Guia de Acompanhamento e Orientação ao Paciente

Visão
Ser líder e inovadora na assistência médica
hospitalar, garantindo a melhor experiência e
resultado em saúde para o paciente, com ênfase na Linha Cirúrgica.

Valores
• Ética pessoal, profissional e comportamental;
• Respeito no relacionamento interpessoal,
independente da hierarquia;
• Respeito ao ser humano;
• Comprometimento com resolutividade;
• Proporcionar acesso ao conhecimento;
• Liberdade de comunicação.
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1. Internação e Tratamento
1.1 Procedimentos de Internação
A Recepção de Internação é a responsável pela formalização da acolhida dos pacientes. A internação só poderá ser
efetuada sob responsabilidade de um médico habilitado e cooperado do Hospital Unimed Criciúma.
É importante ter em mãos os originais de documentos
como carteira de identidade, CPF, carteira do plano de saúde,
cartão do SUS, termo de consentimento informado e comprovante de residência. O convênio Unimed cobra as despesas
hospitalares de acordo com o contrato assinado pelo cliente.
Menores de 18 anos ou incapacitados por qualquer razão
(física ou legal) e maiores de 60 anos necessitam de um responsável pela internação.
Na hipótese de um procedimento ou material não estar coberto pelo seu contrato, entre em contato com seu médico.
Ele deve ser avisado para tomar as devidas providências. Na
urgência e com risco de morte, o procedimento será realizado.
Posteriormente será resolvido com a Unimed a autorização
necessária.
A diária hospitalar é indivisível e compreende o período de
10h da manhã do dia de internação às 10h do dia seguinte.
Para maior segurança do paciente, no momento da internação, ele deverá ser identificado através de uma pulseira com
etiqueta contendo o nome completo, data de nascimento e
o número de seu registro no Hospital Unimed. Recomendamos a confirmação desses dados pelo próprio paciente e/ou
6
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responsável. Uma pulseira de cor vermelha será colocada no
paciente que possuir alergias medicamentosas. Ambas deverão ser mantidas durante o período que o paciente estiver
internado.
No caso de pacientes internados em caráter particular, em
UTI, parciais da conta são emitidos e devem ser quitados a
cada 72h.

1.1.1 Central de Agendamento de Exames
O Hospital possui uma central de agendamentos para os
exames realizados na instituição.
Fone (48) 3478.2161 ou Whatsapp (48) 99181.3450

1.2. Tratamento
1.2.1 Médicos Assistentes e Méd. Plantonistas
O médico assistente é aquele escolhido pelo paciente para
acompanhar na internação.
São responsabilidades do médico assistente: Prescrever as
medicações e a dieta; manter o paciente informado sobre os
procedimentos, bem como suas indicações e consequências,
e preencher corretamente o prontuário médico em toda a sua
plenitude, inclusive termos de consentimento informado.
Seguindo o seu Código de Ética, o Hospital Unimed não interfere na relação entre o médico assistente e o paciente em
qualquer nível, incluindo o financeiro, não sendo portanto responsável por quaisquer valores cobrados pelos profissionais
Guia de Acompanhamento e Orientação ao Paciente
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que integram a equipe assistente.
Médicos plantonistas são aqueles que fazem parte ou não
do corpo clínico do hospital e estão à disposição 24h no Pronto Atendimento para eventuais intercorrências e atendimentos de urgência. Os plantonistas informarão ao seu médico
assistente sempre que forem solicitados.

1.2.2 Prontuário médico
O prontuário médico é a principal ferramenta no cuidado
ao paciente. É obrigação do médico e dos demais profissionais
preenchê-lo da forma correta e completa.
As informações contidas no prontuário são de propriedade
do paciente, sendo a guarda física responsabilidade do hospital.
Toda informação gerada é de caráter sigiloso, com acesso
restrito às pessoas que participarem do cuidado ao paciente
ou aqueles autorizados pelo próprio e/ou seu responsável legal. Os exames realizados durante a permanência no hospital,
serão mantidos junto ao prontuário.
Em caso de necessidade de cópia do prontuário, deverá o
próprio e/ou seu representante legal solicitá-lo ao setor de recepção com prazo de entrega de até 15 dias úteis.
Se ocorrer óbito, o familiar deverá solicitar o prontuário por
ordem judicial.

1.2.3 Consentimento Informado
O Hospital Unimed entende e respeita o direito às informa-
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ções relacionadas aos tratamentos, procedimentos e cirurgias,
e se preocupa em estabelecer o registro destas por parte do
médico assistente.
Sempre que forem indicados os procedimentos acima relacionados, o médico assistente orientará o paciente e/ou representante legal sobre os riscos e benefícios envolvidos. Esta
prática é formalizada por meio de termo de consentimento
informado, entregue ao paciente pelo médico assistente, e entrege na recepção do hospital devidamente assinado pelo paciente e/ou representante. Em situação de emergência, o termo de consentimento informado não necessitará ser assinado
pelo paciente e/ou representante, mas sim por dois médicos
relacionados com o caso. Este documento é mantido junto ao
prontuário.
Os termos de consentimento informado são: procedimentos cirúrgicos, procedimentos anestésicos, realização de
diálise, realização de quimioterapia, transfusão de sangue e
hemocomponentes, terapia trombolítica em acidente vascular encefálico, realização de estudos eletrofisiológicos, ecocardiograma transesofágico e/ou estresse, teste ergométrico,
endoscpia, colonoscopia, exames, tomografia e tratamento
clínico.

1.2.4 Alimentação do Paciente
A equipe do Serviço de Nutrição Dietética (SND) é responsável pela dietoterapia do paciente internado, estabelecendo
um cardápio individualizado, levando em consideração a dieta
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prescrita, a enfermidade, as necessidades nutricionais e as informações contidas no questionário da anamnese alimentar.
A nutricionista clínica fará visitas regulares para conhecer os
hábitos alimentares do paciente. Quando necessário, a mesma
fará as devidas adaptações no cardápio do paciente.
Não é permitido oferecer aos pacientes alimentos e/ou
bebidas (inclusive os da Cafeteria) que não sejam fornecidas
pelo SND, salvo autorização da nutricionista. O consumo destes poderá prejudicar o tratamento e reestabelecimento do
paciente, inclusive retardando procedimentos diagnósticos e
cirúrgicos.
Todos os alimentos, bebidas e utensílios provenientes do
SND destinados ao paciente, são de uso exclusivo destes. Assim, não é permitido o consumo/utilização dos itens citados
anteriormente por acompanhantes e visitantes.

O SND tem a preocupação com a qualidade da refeição oferecida. Por este motivo, recolhemos a sua bandeja cerca de 1
hora após a entrega da refeição. Caso a refeição entregue não
seja consumida dentro deste período, comunicar à copa, no
momento da entrega. A mesma irá armazenar adequadamente a refeição e entregar quando for solicitada pelo ramal. Sua
opinião sobre o sabor e aparência dos pratos é fundamental.
Será oferecida água diariamente. A copa passará para verificar e abastecer conforme a necessidade do cliente.

Os horários de distribuição das refeições
devem ser respeitados:
• Café da Manhã: 07h30min às 08h30min
• Almoço: 11h30min às 12h
• Lanche: 15h às 15h30min
• Jantar: 18h às 18h30min
• Ceia: 21h às 21h30min
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Alimentação do Acompanhante
O acompanhante tem direito ao café da manhã. As refeições poderão ser reservadas das 07h às 22h30min com a copa
através dos ramais 2147, 2148 e 2053.
Refeições sem cobertura contratual, serão cobradas na alta
do paciente.
Guia de Acompanhamento e Orientação ao Paciente
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1.2.5 Exames Complementares
É de inteira responsabilidade do paciente e de seu médico assistente, o cuidado com os exames anteriores realizados
fora da instituição e que acompanham o paciente na internação.
Os pacientes têm o direito aos resultados dos exames
realizados durante o período de internação. Eles deverão ser
solicitados nos Setores de Internação e/ou Alta e o prazo de
entrega será de 5 dias úteis para exames realizados até 3 meses anteriores à data da solicitação. Exames com período superior a 3 meses da solicitação estarão disponíveis após 10
dias úteis.
É necessária a formalização da solicitação, com identificação do paciente ou representante legal para sua retirada.
Lembramos que para o bom acompanamento posterior de
qualquer tratamento de saúde, é importante ter em mãos os
resultados dos exames para uma análise comparativa por parte do médico assistente.
Para informações referentes aos exames e sua realização,
solicitamos contatar a enfermagem do setor.

ou de outro membro da equipe.
É importante lembrar que, em alguns casos, o enfermeiro
deverá entrar em contato com o médico assistente antes de
atender uma solicitação. O paciente será informado quando
isso ocorrer.

1.2.7 Psicologia
Reconhecendo a importância da humanização no ambiente
hospitalar, o Hospital Unimed oferece um serviço especializado em psicologia.
Nas internações cirúrgicas o paciente receberá a visita de
um psicólogo, a fim de esclarecer dúvidas e fornecer informações. Nas internações clínicas, a presença do psicólogo poderá
ser solicitada à equipe médica ou de enfermagem na unidade.

1.2.6 Enfermagem
Durante a internação, os pacientes recebem os cuidados de
uma equipe constantemente treinada e pronta para atender a
todas as necessidades. Sempre que precisar, o paciente pode
utilizar o sistema de chamada de enfermagem, localizado ao
lado da cama e banheiros para solicitar auxílio da enfermagem
12
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2. Hospedagem
2.1 Serviços disponíveis durante a estada
2.1.1 Suítes
Os quartos foram projetados para garantir conforto e segurança para os paciente e acompanhantes.
Ao lado da cama há um sistema de chamada de enfermagem tornando o atendimento mais rápido e eficiente.
As camas de leitos privativos são automáticas, permitindo
ao paciente encontrar a posição ideal.
É importante lembrar que o Hospital Unimed não se responsabiliza por objetos e valores pessoais durante a permanência do paciente.

Ao receber nossa visita não exite em solicitar nossos serviços:
• Pediatria: para o público infantil a hotelaria dispõe de
brinquedos e kits para colorir, para confortar seus pacientes e familiares durante o período de internação;
• Serviços de beleza: dispomos de serviços de maquiagem,
cabeleireiro e manicure. Você pode solicitar por telefone,
no Ramal 2137. Os serviços citados acima são gratuitos.

2.1.2 Colocação de Brincos
Conforme a comissão de controle de infecção hospitalar da
Unimed, a colocação de brincos nos recém nascidos (meninas)
será permitido apenas durante seu período de internação. Fica
vedado essa técnica após alta hospitalar.

2.1.3 Hotelaria Hospitalar
A hotelaria estará a sua disposição para lhe proporcionar acolhimento, conforto e comodidade durante sua internação.Nossa
prioridade sempre será atender as suas necessidades, promovendo ações de hospitalidade e humanização no atendimento.
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2.1.4 Achados e Perdidos
Possuímos um setor de Achados e Perdidos, onde todos os
pertences do paciente ficam guardados por um período máximo de 90 dias. O horário para o resgate dos pertences é das
08h às 12h e 13h30min às 18h.

2.1.5 Higiene Hospitalar
Diariamente, a equipe de higiene hospitalar composta por
operadores treinados, efetua a higienização e desinfecção dos
quartos. Outras higienizações são realizadas sempre que necessário ou quando solicitadas para a equipe de Hotelaria. Placas com o indicativo “Solicito Higienização” estão disponíveis
nas portas dos quartos para serem colocados do lado de fora
sempre que necessário.
No verso desta placa há o indicativo “Hora do Banho, aguarde”, a fim de promover a privacidade do cliente no horário do
banho.

2.1.6 Fotos Site
Todos os recém-nascidos no Hospital Unimed podem ter
suas fotos disponíveis no site do hospital. O colaborador da
Hotelaria vai até o quarto fotografar e recolher assinatura do
responsável no “Termo de Consentimento”.
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2.1.7 Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal de comunicação direto entre a diretoria do Hospital Unimed e seus clientes. Criada para ouvir críticas e sugestões, sua missão é providenciar para que o
cliente sinta-se atendido, satisfeito e esclarecido. Sugestões,
solicitações e críticas são indispensáveis para a melhoria da
qualidade do nosso atendimento.
Você também pode dar sua opinião através do nosso site
www.hospitalunimedcriciuma.com.br pelo formulário “Pesquisa de Satisfação”, disponível nas caixas de sugestões nos
andares.
Na visita aos quartos realizadas pelo colaborador da Hotelaria, cliente e acompanhante podem expressar seus anseios,
opiniões, críticas e sugestões. Tal colaborador é alguém identificado do setor de Hotelaria, que tem por objetivo solucionar
ou encaminhar à Diretoria qualquer problema que possa ocorrer em seu atendimento.
Guia de Acompanhamento e Orientação ao Paciente
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2.1.8 Fumantes
De acordo com a Portaria nº 731 artigo 4 do Ministério da
Saúde e Lei 3277, de 30 de maio de 1996, é proibido fumar
nas dependências do Hospital, devendo os acompanhantes se
dirigir ao logradouro público.
O Hospital, em caso de desrespeito à Lei, procede da seguinte forma:
- Em caso de paciente, o mesmo é transferido para outra
instituição de saúde;
- Em caso de acompanhante fumante, é
acionada autoridade policial competente para
retirá-lo das dependências do hospital.

Em se tratando de crianças, adolescentes ou adultos considerados incapazes, os direitos e responsabilidades acima
relacionados deverão ser exercidos pelos seus respectivos representantes legais.
Excelência em cuidado é a busca permanente de práticas
fundamentadas em princípios éticos.

2.1.10 Serviço de Quarto e Cafeteria
Acompanhantes podem solicitar o serviço de quarto pela
cafeteria nos seguintes horários:
• Segunda-feira a sexta-feira........................................das 8h às 22h
• Sábado e domingo..............................................................das 9h às 19h
• Feriados......................................................................................das 8h às 22h

2.1.9 Responsabilidades do Paciente
1. Dar informações completas e precisas sobre seu histórico de saúde, doenças prévias, procedimentos médicos pregressos e outros problemas relacionados à saúde;
2. Conhecer e respeitar as normas e regulamentos do Hospital;
3. Zelar e responsabilizar-se pelas propriedades da instituição colocadas à sua disposição;
4. Respeitar os direitos dos demais pacientes, funcionários
e prestadores de serviços da Instituição, tratando-os com civilidade e cortesia, contribuindo no controle de ruídos, número
de visitas e comportamento de seus visitantes;
5. Indicar o responsável financeiro pelo seu tratamento
hospitalar, informando o Hospital sobre quaisquer mudanças
nesta indicação.
18
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2.1.11 Ligações Telefônicas
As ligações externas deverão ser realizadas com o auxílio
da telefonista, através da tecla 7. Além dos telefones nos quartos, há um telefone público na entrada do hospital.
Serão cobradas taxas para ligações interurbanas e para
celulares no momento da alta. As taxas estão disponíveis no
setor de telefonia. Uso de aparelhos celulares no ambiente interno do hospital deve ser evitado.

Guia de Acompanhamento e Orientação ao Paciente
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2.2 Informações para Visitantes e Acompanhantes
2.2.1 Visitantes
Os visitantes deverão se apresentar portando o documento de identificação com foto na Recepção Geral e portar em
local visível o crachá de identificação fornecido pela recepcionista na entrada. Por motivo de segurança serão admitidos no
máximo 2 (dois) visitantes por vez nas Unidades de Internação
nos quartos semi-privativos e 4 (quatro) nos privativos.
Na UTI são admitidos 2 (dois) visitantes por vez. O excesso
de visitas e a permanência além do horário permitido podem
perturbar o repouso do paciente, a realização de procedimentos médicos e de enfermagem, com prejuízo para a boa recuperação.

Horários de Visitas:
• Quartos semi-privativos:.................................16h às 21h
• Quartos privativos:................................................9h às 21h
• Unidade de Terapia Intensidva (UTI)
Manhã:...........................................................11h às 11h30min
Tarde:............................................................15h às 15h30min
Noite:...........................................................20h às 20h30min

2 - Pessoas com qualquer tipo de doença (gastroenterites,
respiratórias, febre, dermatites, abcessos) não devem visitar
pacientes. Caso seja imprescindível, o visitante deverá fazer
uso de avental, máscara e realizar higienização rigorosa das
mãos;
3 - Crianças não podem ser visitantes hospitalares a não
ser em situações justificáveis (consultar recepção);
4 - O visitante não deve trazer alimentos ao paciente, conforme lei nº 17.689 de 11.01.2019;
5- O visitante não deverá utilizar a cama do paciente ou
qualquer outra (sentar, deitar);
6 - Visitar em unidades especiais como UTI, observar normas próprias diretamente no setor;
7 - Não é permitida a entrada de animais.

2.2.2 Acompanhantes
Cada paciente tem direito a 1 (um) acompanhante, o qual
não poderá descansar no leito do paciente ou no leito ao lado,
mesmo que esteja vago. Para seu conforto, os quartos dispõem de sofás e poltronas reclináveis.
O Hospital Unimed não dispõe de acomodações para
acompanhantes de pacientes nas Unidades de Tratamento
Intensivo, onde a presença dos mesmos não é permitida. A colaboradora da Hotelaria está apta a indicar hotéis próximos.

De acordo com as orientações da área de Controle de Infecção Hospitalar, recomenda-se:
1 - Higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente;
20
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2.2.3 Informações sobre Pacientes
As informações sobre condições clínicas do paciente só
poderão ser fornecidas pelo médico assistente responsável.
No caso da UTI, as informações são transmitidas por meio de
boletins diários e para pessoas autorizadas formalmente no
horário de visitar da tarde, que é de 15h às 15h30min.

3. Procedimentos para Alta
Hospitalar e Transferência
3.1 Transferência Interna

3.3 Alta Hospitalar

Sempre que o paciente necessitar ser transferido para uma
Unidade de Terapia Intensiva, o quarto por ele ocupado deve
ser liberado imadiatamente, não sendo permitida a permanência do acompanhante e/ou pertences do mesmo.
Para paciente cirúrgicos com previsão de recuperação pós
operatória em UTI, o leito deverá ser desocupado no momento
da saída para o Centro Cirúrgico.
Nos casos de retorno do paciente para uma unidade onde
já esteve, o leito disponibilizado não será necessariamente o
mesmo ocupado anteriormente.

A transferência para outro hospital, por desejo do próprio
paciente, seus familiares, plano de saúde ou do médico assistente, somente ocorrerá mediante liberação médica e contato

Ao determinar a alta do paciente, o médico assistente comunica à enfermeira do setor, iniciando os procedimentos
administrativos de alta. O paciente deverá aguardar no quarto
a enfermagem ou a colaboradora de hotelaria para acompanhá-lo até a saída das dependências do hospital, passando
pelo Setor de Tesouraria, onde é realizado o fechamento de
despesas.
As diárias vencem impreterívelmente às 10h e são indivisíveis, devendo o quarto ser desocupado até este horário.
Nas situações em que houver pendência quanto á formalização da alta em prontuário, haverá uma tolerância de 60 minutos. Após esse período, caso o quarto permaneça ocupado,
será cobrada uma diária adicional.
Os colaboradores do hospital estão proibidos de receber
gorjetas. A satisfação de nossos clientes é a nossa principal
recompensa.
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3.1 Transferência para outro Hospital
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com hospital de destino, com o
seu “de acordo”para o recebimento e com a informação do
médico que receberá o paciente. O procedimento é registrado
em prontuário, mencionando a
concordância dos familiares e
a ciência dos mesmos sobre os
riscos, quando for o caso.
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4. Outros Serviços
4.1 Estacionamento
O Hospital Unimed dispõe de estacionamento gratuito
para seus clientes.

4.2 Resgate Terrestre
O Hospital Unimed pussui ambulância que presta atendimento 24 horas nas áres próximas. Possui capacidade de receber acidentes graves que necessitem de transporte.

Para maior comodidade, em frente a cafeteria há um computador para acesso gratuito, o Cyber. Nas dependências do
Hospital, o acesso a internet é livre, através da rede Wi-Fi Unimed Visitante.

Recepção....................................................................................................................2153
Hotelaria.....................................................................................................................2137
Copa................................................................................................2052/2147/2148
Cafeteria.....................................................................................................................2028
Lactário........................................................................................................................2033
Telefonista..........................................................................................................................7
Fisioterapia...................solicitar à equipe de enfermagem no andar
Fonoaudiólogo...........solicitar à equipe de enfermagem no andar
Psicólogo........................solicitar à equipe de enfermagem no andar
Nutrição...........................solicitar à equipe de enfermagem no andar
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4.3 Acesso a Internet
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PRINCIPAIS
RAMAIS
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