
Manual
do Paciente



Olá,
seja bem-vindo ao
Hospital das Clínicas
Samuel Libânio.

O HCSL acredita que o visitante e o 

acompanhante são fundamentais 

para a recuperação adequada do 

paciente internado. Assim, este Guia 

contém informações importantes 

para sua segurança e bem-estar 

durante o período de internação ou 

visita.
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• Pacientes com mais de 60 anos, menores de 18 anos, pessoas com de�ciência ou 

que tenham di�culdade de locomoção, ou conforme avaliação e autorização da 

enfermeira têm direito a um (01) acompanhante. É permitido à gestante e parturiente  

um acompanhante durante todo o trabalho de parto e no pós-parto imediato.

• Não estar trajando roupas inadequadas (roupas transparentes, minissaia, decote 

avantajado, bermuda, camiseta sem manga, sandálias, chinelos).

• O tempo máximo de permanência de um acompanhante é de 24 horas. As situações 

que excederem este prazo deverão ser encaminhadas para o Serviço Social. A troca de 

acompanhantes fora dos horários estipulados deverá ser avaliada pelo enfermeiro 

supervisor e autorizada previamente.

• O acompanhante terá direito a uma cadeira para sua acomodação e as principais 

refeições, não sendo permitida a entrada de alimentos sem autorização da nutrição ou 

enfermeira responsável.

• Os profissionais de enfermagem e do setor de diagnóstico poderão solicitar aos acom-

panhantes e/ou visitantes que aguardem no hall/ala de convivência do andar durante 

os procedimentos.

• Não será permitida a entrada de acompanhantes ou visitantes com sinais de uso de 

drogas lícitas ou ilícitas.

• O acompanhante deve jogar os lixos e resíduos nos locais apropriados e de acordo 

com as orientações das etiquetas (papel, plástico, metal ou vidro).

• O acompanhante/visitante que não cumprir as normas descritas terá sua autorização 

de permanência revista.
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Internação
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• O Hospital fornece o kit de enxoval (roupa de cama, camisola ou pijama) para os 

pacientes. Por isso, apenas roupas íntimas, documentos pessoais e objetos de higiene 

pessoal poderão permanecer com o usuário, acompanhante ou visitante.

• O paciente terá direito de recusar, por meio de declaração escrita de punho e 

assinada, determinadas visitas.

• Pacientes, acompanhantes e visitantes devem se responsabilizar por seus pertences, 

como: celulares, bolsas, carteiras, entre outros. O Hospital não se responsabiliza por 

eles em caso de furto ou perda.

• É proibido tocar ou manusear os equipamentos e dispositivos 

médico-hospitalares relacionados com a assistência do paciente 

durante a sua hospitalização - salvo se devidamente autorizado 

pela equipe de enfermagem.

•  É proibido lavar roupas pessoais e/ou dos pacientes, ou sua 

secagem nas dependências dos setores de internação (janelas).

• É proibida a entrada de ventiladores no hospital.

• Não é permitida a entrada de flores no ambiente hospitalar.

• É proibido registros fotográficos de pacientes/funcionários 

durante o período de internação do paciente.

• Respeitar o direito dos outros visitantes, acompanhantes e 

pacientes.
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• Utilizar identificação fornecida pela recepção, em local visível.

• Realizar a higienização das mãos ao entrar no hospital e sempre que tocar no 

paciente ou em superfícies próximas.

• Visitantes com mais de 60 anos com problemas de saúde deverão estar 

acompanhados de um familiar.

• As visitas poderão atrasar ou ser interrompidas em decorrência de procedimentos 

médicos.

• É proibida a entrada de visitantes com sinais de doenças infectocontagiosas, bem 

como devem ser evitadas as visitas a pacientes do CTI por pessoas com sintomas de 

qualquer enfermidade.

• É permitida a visita de apenas um representante de segmentos religiosos por vez, 

desde que solicitado pelo paciente e/ou seu familiar e mediante contato prévio com o 

serviço de Capelania Hospitalar, e uso de identificação fornecida pelo Hospital.

• Manter a mesa de cabeceira sempre limpa e organizada;

• Utilizar o telefone celular apenas no hall/espaço de convivência. É proibida a 

utilização nas unidades de internações (expressamente proibido nos CTIs).

• É proibido sentar ou deitar na cama ou no chão.

• É proibido ministrar medicação ao paciente, realizar curativos e outros 

procedimentos.

• É proibido circular em outras alas do Hospital.

• O horário estipulado para assistir televisão no ambiente de convivência é entre 07 e 

22 horas.

• De acordo com as rotinas especificas de cada unidade de internação, fica permitida a 

entrada de até duas visitas por paciente nos horários estabelecidos pela instituição. 

Casos especiais serão liberados conforme a avaliação da chefia de enfermagem dos 

setores.

• Devolver na portaria (recepção central) a etiqueta de identificação sempre que deixar 

temporária ou definitivamente o Hospital, bem como se houver alta, transferência ou 

óbito do paciente, ou nos casos em que for suspenso o direito de acompanhante.
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Controle de Infecção Hospitalar
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Você sabia que medidas simples, como higienizar as mãos, podem prevenir a 

infecção hospitalar e salvar vidas? Por isso, é importante ficar atento às 

medidas abaixo:

• Higienize suas mãos corretamente.

• Fique atento se os colaboradores do hospital, acompanhantes e visitas 

higienizaram as mãos antes e depois de tocar em você.

PROCESSO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

• Utilizar água e sabão ou álcool 70%.

• Primeiro, esfregue as palmas das mãos, posteriormente o dorso das mãos, 

polegares, articulações, pontas dos dedos e punhos.



Rua Comendador José Garcia, 777

Centro – Pouso Alegre – MG

Telefone: (35) 3429 3200

www.hcsl.edu.br


