
FICHA DE ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

Bem-estar e comodidade para o paciente, seus familiares e amigos é o que o desejamos proporcionar para contribuir no 
tratamento médico. Por essa razão, desenvolvemos este manual com orientações importantes sobre os procedimentos de 
internação.

O Hospital São Judas Tadeu espera oferecer toda a hospitalidade e o acolhimento necessários nesse momento 
delicado, garantindo a tranquilidade e o bom atendimento a todos.

Preparo antes da cirurgia

 • Solicite ao seu médico orientações sobre jejum e preparos antes de seu procedimento;
 • Tome banho antes da cirurgia e vista roupas confortáveis;
 • Não use joias ou outros acessórios, maquiagem ou esmalte;
 • Não leve dinheiro ou objetos de valor para o hospital;
 • Não leve travesseiros, cobertores e roupas de cama em geral, pois são materiais que devem ser esterilizados;
 • Chegue com antecedência mínima de duas horas do horário agendado para a cirurgia, preferencialmente 

acompanhado de um familiar ou responsável;
 • Leve seus últimos exames e avaliação pré-anestésica;
 • Leve seus medicamentos de uso contínuo se fizer uso deles (pressão, diabetes etc.),

A chegada ao hospital

 • Ao chegar no hospital, procure o Setor de Internação para efetuar o seu registro de entrada. O paciente ou o seu 
responsável deverá apresentar toda a documentação necessária à internação.
 • A modalidade de internação e/ou procedimento autorizado não necessariamente poderão coincidir com o tipo de 

acomodação de seu plano. Em caso de dúvidas, o Hospital estará pronto para esclarecê-lo (a).

Visitas e acompanhantes

A presença de familiares e visitantes é importante para a recuperação do paciente. Porém, para evitar problemas de 
infecção, é preciso que as normas de segurança sejam respeitadas.

São elas:
 • Os visitantes deverão utilizar o crachá de identificação retirados na Recepção Central;
 • As visitas deverão ser limitadas à entrada de 1 (uma) pessoas por vez;
 • Visando à proteção do paciente internado na UTI, o SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) não permitirá 

a visita de pessoas doentes, mesmo com o uso de máscaras, e é obrigatório o uso de calçados fechados.
 • Não será permitida a entrada de crianças menores de 12 anos.
 • Não será permitida a entrada de alimentos para o paciente, exceto com autorização do médico assistente.
 •Os acompanhantes serão permitidos nos casos de:

                 o Acomodação em apartamento;
                 o Pacientes menores de 18 anos e maiores de 60 anos;
                 o Pacientes portadores de necessidades especiais;

Horários de visita e Troca de Acompanhante

    •Apartamento: 

    •Enfermaria: 

    •UTI: 

    •Troca de Acompanhante: 

De 07:00h às 21:00h.

De 15:00h às 16:00h e de 20:00h às 21:00h.

De 08:00h às 08:30h (com boletim médico) e de 15:00h às 15:30h (sem boletim médico).

07:00 e 19:00 horas (prazo de tolerância de 01 hora).

Refeições

O Hospital disponibilizará refeições para o paciente nos seguintes horários: 

    •Café da manhã: 

    •Almoço:

    •Café da tarde:

    •Jantar:

07:15h

11:00h

14:00h

17:00h

 • As refeições (almoço e jantar) para o acompanhante deverão ser solicitadas com antecedência de 1 hora antes de 
serem servidas.
 • O acompanhante terá direito às refeições nos seguintes casos: 

                 o Pacientes menores de 18 anos e maiores de 60 anos;
                 o Pacientes portadores de necessidades especiais;
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                 o O acompanhante que não se enquadrar nos requisitos acima, poderá solicitar refeições, sendo estas 
cobradas à parte.
 • Pacientes particulares também deverão acertar as refeições durante a alta hospitalar.
 • As refeições serão recolhidas 01 hora após serem servidas.

Alta hospitalar e Acertos Finais

• Após a comunicação de alta pelo médico, será necessário aguardar as orientações gerais da enfermagem e do Setor
de Internação para verificação da conta médica (se há pendência de planos de saúde ou particulares);
• Após a alta hospitalar, o paciente terá o prazo de 01 hora para desocupar o quarto. Depois desse horário, uma nova
diária será cobrada como particular;
• Finalizado o processo de alta e acertos finais, um profissional do hospital irá acompanhar o paciente até a saída.
• Na portaria o paciente deverá devolver o controle remoto da televisão e apresentar ao porteiro o comprovante ALTA
HOSPITALAR.
• Caso haja qualquer alteração no estado de saúde do paciente depois de deixar o hospital, é indicado que procure
imediatamente o médico responsável. Caso ele não seja encontrado, o paciente deverá se dirigir ao Pronto
Atendimento do Hospital São Judas Tadeu.

Telefonia

 • Para o paciente receber ligações o interlocutor deverá informar à telefonista o quarto em que o paciente se encontra 
internado. O telefone geral do hospital:
 • Para fazer ligações externas será necessário digitar o número “9” e a atendente fará a ligação solicitada. As ligações 

realizadas serão tarifadas e deverão ser acertadas na alta hospitalar.

(37)3512.1400/ 3222.7222.

Ramais Internos

 • Telefonista: ramal 9 (de 7:00 às 19:00h)
 • Recepção: ramal 342 e 343
 • Copa: 313
 • Contas ou Guias de convênios: ramal 333

Informações Adicionais

 • Os pertences pessoais são de plena responsabilidade do paciente e do acompanhante;
 • Caso haja danos aos objetos do quarto, bem como extravios de talheres e utensílios domésticos, será cobrado o 

valor do item extraviado e/ou danificado;
 • Temos um serviço de frigobar disponível. Se informe com a camareira.
 • No caso de transferência do paciente para a UTI, os acompanhantes deverão desocupar o quarto;
 • O hospital permite assistência religiosa, desde que seja combinado anteriormente com o enfermeiro responsável pela 

unidade de atendimento;
 • As toalhas serão disponibilizadas somente para o paciente. 
 • Todas as acomodações possuem TV a cabo e telefone.
 • Não é permitido fumar nas dependências do Hospital;
 • Os familiares ou visitantes não poderão permanecer nos corredores do Centro Cirúrgico e da UTI, devendo aguardar 

na sala de espera.
 • Os cobertores serão disponibilizados somente para o paciente.
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