
MANUAL Do pAcieNte



Missão
Cuidar da saúde do  
ser humano na sua 
integralidade.

Visão
Ser uma instituição nacional 
e internacionalmente 
reconhecida pelo 
tratamento humanizado  
e de alta qualidade.

VALores
Responsabilidade social, 
compromisso institucional, 
ética, espiritualidade  
e humanização.

MANUAL De 
orieNtAÇão  
Ao cLieNte
Comprometidos em prestar o melhor 
atendimento, sabemos que o cuidado 
de excelência envolve mais que uma 
boa medicina. Por esse motivo, nossa 
preocupação é que, durante a sua 
permanência no Hospital São Francisco 
na Providência de Deus, você tenha, 
na medida do possível, uma 
experiência prazerosa e confortável. 

Este Manual de Orientação contém 
informações importantes sobre o 
nosso funcionamento, os serviços e as 
práticas que visam ao seu bem-estar  
e à sua recuperação de forma segura 
e tranquila para que possamos 
alcançar os nossos propósitos: tratar da 
saúde com técnica, profissionalismo, 
eficiência, respeito e carinho.



AssociAÇão e frAterNiDADe LAr são frANcisco  
De Assis NA proViDÊNciA De DeUs
Nasceu a partir de uma inspiração religiosa a fim de prestar assistência à saúde 
e hoje conta com diversas obras assistenciais, dispondo de tecnologia e equipe 
multiprofissional capacitada que atua de forma integrada em conformidade com 
as melhores práticas assistenciais para garantir uma permanência segura e 
humanizada aos pacientes e acompanhantes em suas dependências. 

Nosso valor essencial é a transparência e a construção de relacionamentos de 
longo prazo, mutuamente compensados, com clientes, colaboradores, médicos, 
fornecedores, comunidades e parceiros em geral. A base dessa construção revela 
o pressuposto ético que é central na maneira como trabalhamos.

Em nome da Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis na Provi-
dência de Deus, agradecemos a preferência pela nossa instituição para cuidar 
da sua saúde, de modo que possamos cumprir a nossa missão. Você é a nossa 
razão de estar aqui.

o HospitAL
Colocamos à sua disposição esse grande complexo hospitalar, um dos maiores 
hospitais do Rio de Janeiro, com mais de 400 leitos, mais de 40 especiali-
dades e aproximadamente 560 médicos que utilizam sua infraestrutura em 
prol da saúde.

HOSPITAL SÃO FRANCISCO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS  •  MANUAL DO PACIENTE   3



segUrANÇA
1) A internação do cliente dar-se-á sob a responsabilidade de um médico devi-

damente credenciado ou registrado no Hospital São Francisco na Provi-
dência de Deus.

2) No ato da internação, o cliente deverá:

a) Apresentar obrigatoriamente o pedido médico, os documentos de 
identificação pessoal (Identidade e CPF) e os documentos relativos ao 
plano de saúde, se for o caso. O paciente ou responsável pela inter-
nação deverá, obrigatoriamente, assinar o Contrato de Prestação de 
Serviços de Assistência Médico-Hospitalar e indicar o responsável 
pelo pagamento da conta hospitalar;

b) O cliente filiado ao plano de saúde somente terá direito à cobertura pelo 
seu plano no período autorizado e expresso na Autorização de Inter-
nação Hospitalar, sendo considerado como particular o período não 
coberto pelo plano de saúde;

c) O cliente deve estar ciente de que os materiais e medicamentos, 
assim como todos os serviços necessários e utilizados, quando não 
cobertos pelo seu plano de saúde, serão considerados como particu-
lares para fins de cobrança, conforme Contrato de Prestação de Ser-
viços assinado no ato da internação.

3) No ato da internação, o cliente e/ou responsável deverá:

a) Tomar conhecimento da tabela de preços adotada pelo hospital;

b) Tomar conhecimento e dar anuência quanto às normas que regem o 
hospital (descritas neste manual);

c) Tomar conhecimento e dar anuência quanto à acomodação autori-
zada pelo plano de saúde ao qual é filiado, podendo solicitar acomo-
dação diversa da autorizada pelo convênio, assumindo, nesse caso, 
a obrigação pelo pagamento da diferença do preço da acomodação 
e dos honorários médicos.
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coNforto

teLefoNe

Para sua maior comodidade, os apartamentos possuem ramais telefônicos para 
uso em comunicação interna do hospital e para recebimento de chamadas.

• Para chamadas locais externas, o responsável pelo paciente deverá procurar 
o Setor de Internação e pagar antecipadamente a taxa referente a esse ser-
viço, devendo, então, discar o nº 0 (zero) + o número desejado.

• Nossos telefones não fazem ligações para localidades externas e para 
telefones celulares. Essas ligações poderão ser feitas “a cobrar” con-
forme abaixo:

Celular: 9090 + número do celular

DDD: 9 + (operadora) + (código da cidade) + (número do telefone)

teLeVisão

Para maior conforto, os apartamentos possuem aparelhos de televisão com 
sinal digital.

• Para utilização da televisão, o controle remoto será fornecido, no momento 
da internação, mediante a assinatura do termo de responsabilidade, no qual 
consta o valor a ser pago em caso de dano ou perda. O aparelho deverá ser 
devolvido por ocasião da alta.

• O aparelho de TV deve ser usado em volume baixo, principalmente no 
horário de repouso.

Para as enfermarias, devido à interferência com outros pacientes, a liberação do 
aparelho de TV poderá ser dispensada por motivos administrativos.



coNtA HospitALAr
1. O cliente particular deverá, obrigatoriamente, efetuar os pagamentos par-

ciais da conta hospitalar a cada 72 horas de internação, conforme normas e 
tabela de preços do Hospital São Francisco na Providência de Deus, apresen-
tadas no ato da internação. No caso de o fechamento da conta hospitalar no 
prazo supramencionado ocorrer nos finais de semana ou feriados, o paga-
mento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

2. Todo cliente que possui plano de assistência à saúde que não estiver com 
a documentação regularizada efetuará os pagamentos parciais conforme 
estipulado no item 1. O cliente dispõe de um prazo máximo de 48 horas 
para a regulamentação de sua situação de conveniado. Caso contrário, o 
atendimento médico-hospitalar será considerado, desde o início, na condi-
ção de cliente particular.

3. O acompanhante para pernoite, no caso de internações particulares e quando 
não coberto pelo plano de saúde, deverá efetuar o pagamento correspon-
dente no Setor de Internação.

4. Após esse procedimento, o acompanhante receberá uma identificação con-
tendo o número do aposento e assinará um recibo com as instruções perti-
nentes a sua utilização, o qual deverá ser portado em local visível durante 
todo o período de sua permanência no hospital.

5. Os cheques emitidos para a quitação das contas parciais, conforme prazos 
e formas apresentados no momento da internação, serão imediatamente 
depositados.

6. A diária começa a ser cobrada a partir da internação do cliente, independen-
temente do horário em que houve a internação. A diária compreende apo-
sento, roupas de cama e banho, refeições normais do paciente (exceto em 
dietas enteral e parenteral) e cuidados gerais da equipe de enfermagem.

 Não estão incluídos na diária: materiais em geral, medicamentos, procedi-
mentos médicos e complementares, uso de aparelhos e equipamentos espe-
ciais, honorários médicos e outros itens.

7. A diária vence às 10h e é indivisível. O cliente que permanecer internado 
por tempo inferior a 24 horas pagará uma diária completa, assim como as 
demais despesas resultantes do tratamento.
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8. A liquidação da conta hospitalar deverá ser providenciada imediatamente 
após a sua apresentação.

9. O cliente deverá deixar o hospital mediante a alta médica e a quitação da 
conta hospitalar na Tesouraria.

10. Após a alta hospitalar, é adequado que os clientes deixem o apartamento 
com todos os seus pertences o mais breve possível, visto que outros clientes 
estarão, possivelmente, aguardando a liberação dele.

11. A diária do acompanhante será cobrada ao cliente independentemente da 
diária deste, exceto para os planos de assistência à saúde que possuem essa 
cobertura contratual. Caso contrário, será cobrada taxa de serviço conforme 
a tabela do Hospital São Francisco na Providência de Deus.

12. Caso não haja cobertura de algum item, como próteses, materiais e todo 
procedimento que for necessário para o tratamento de saúde do cliente, 
nas limitações de cobertura do plano de saúde, a despesa será cobrada 
diretamente ao responsável/cliente (após negativa da operadora do plano 
de saúde).

13. A não devolução de materiais colocados à disposição do cliente, bem como 
danos causados em móveis, utensílios ou bens de propriedade do Hospital 
São Francisco na Providência de Deus, quando causados pelo cliente, impli-
cará indenização correspondente.

14. Os honorários do médico assistente não estão incluídos na fatura hospita-
lar, sendo de inteira responsabilidade dos próprios médicos sua fixação e 
forma de recebimento. O hospital não participa direta ou indiretamente 
desse acordo. 
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AssistÊNciA MÉDicA e De eNferMAgeM
A responsabilidade pelo cliente internado é do seu médico assistente, sendo 
prestado atendimento de emergência quando necessário pelo médico planto-
nista, acionado pela Enfermagem do setor.

Os serviços de Enfermagem somente serão prestados sob exclusiva orientação 
do médico responsável e/ou médico plantonista.

É vedado aos acompanhantes ou visitantes interferir na assistência médica e/ou 
serviços de Enfermagem.

A fim de zelar pela segurança de seus clientes, nenhum profissional está auto-
rizado a prestar qualquer tipo de serviço nas dependências internas do hospital 
sem a prévia e expressa autorização da Administração.

Os medicamentos prescritos pelo médico responsável serão fornecidos pelo 
hospital.

psicoLogiA
O Serviço de Psicologia do hospital visa à qualidade de vida emocional do pa-
ciente e preza pela humanização no ambiente hospitalar. Dessa forma, sempre 
que necessário, a psicóloga realizará o atendimento durante a internação, 
disponibilizando ainda orientação e assistência aos familiares.



oUViDoriA
Por meio de nossa Ouvidoria, situada na recepção do prédio principal, o hospi-
tal recebe sugestões, elogios e críticas dos clientes, atuando como agente de 
mudança e de melhoria contínua.

Os relatos podem ser feitos por meio de formulários de avaliação, adquiridos 
no ato da internação ou em diversos locais situados em nosso hospital, que 
poderão ser entregues pessoalmente, por telefone ou e-mail. Em seguida, são 
encaminhados às lideranças competentes para conhecimento e esclarecimento.

Horário de 
atendimento:

de segunda a quinta, das 8h às 18h;  
e às sextas, das 8h às 17h.

Ramal: 2250
E-mail: ouvidoria.hsf@alsf.org.br

Aos sábados, domingos, feriados ou horário noturno, oferecemos à sua 
disposição o Plantão Administrativo (ramal 2214), situado na recepção do 
prédio principal.

serViÇo sociAL
O hospital possui um serviço de assistência social para os clientes internados, 
sendo realizado por meio de solicitação da equipe interdisciplinar e dos 
clientes e/ou familiares.

Ramal: 2250.



refeiÇÕes
A refeição é parte integrante da terapia do cliente. Como os demais procedi-
mentos, é prescrita por seu médico assistente e apenas por ele poderá ser alte-
rada. As refeições dos acompanhantes serão fornecidas no quarto do paciente 
mediante a apresentação do tíquete fornecido pelo Setor de Internação, de acor-
do com a autorização do plano de saúde ou pagamento da refeição. Não é 
permitida a entrada de refeição sem autorização do médico ou nutricionista.

As refeições dos clientes serão servidas, aproximadamente, nos seguintes horários:

Desjejum das 7h30 às 8h30 Lanche das 14h30 às 15h

Colação das 9h às 10h Jantar das 17h às 18h

Almoço das 12h às 13h Ceia 21h

Para maior comodidade dos acompanhantes, disponibilizamos nosso restau-
rante e lanchonete, situados no 2º andar do prédio principal. 

Para a garantia da segurança do cliente, não é permitida a entrega de refeições pro-
venientes de estabelecimentos externos ou internos nas dependências do hospital.

HorÁrio De fUNcioNAMeNto Do restAUrANte:

De segunda a sexta das 7h às 22h

Sábados, domingos e feriados das 8h às 20h
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VisitAs e AcoMpANHANtes
Não é permitida a entrada de menores de 12 (doze) anos de idade nas unidades 
de internação, salvo com a prévia autorização expressa do Setor de Psicologia.

As visitas poderão ser restritas, a qualquer tempo, por determinação do mé-
dico assistente.

As visitas, quando não restritas por ordem médica, deverão obedecer aos se-
guintes horários:

AcoMoDAÇão DiAs HorÁrios Nº VisitANtes

Apartamentos Todos das 14h às 20h 2

Enfermarias Todos das 14h às 20h 1

CTI Todos das 15h às 16h 3

Unidade 
Coronariana

Todos das 11h30   
às 12h30

3  
(um por vez)

Após o encerramento do horário de visita, somente poderá permanecer um 
acompanhante devidamente autorizado e identificado.
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AcoMpANHANtes

As substituições de acompanhantes deverão ser realizadas somente no período 
compreendido entre as 7h e as 20h.

oBs.: em observância da legislação, os pacientes menores de 18 anos e maiores de 
60 anos terão direito a um acompanhante durante todo o período de internação, 
exceto em caso de restrição médica.

A permanência do acompanhante deverá ser exclusiva para o cliente assistido. 
Em caso de necessidade da ausência do acompanhante, deve-se comunicar à 
Enfermagem do setor.

Faz-se terminantemente proibida a entrada de pessoas no hospital portando 
colchões, travesseiros, alimentos, cadeiras, cobertores, aparelho de DVD, câmeras 
fotográficas, eletrodomésticos em geral e volumosas sacolas e/ou malas.

O acompanhante deverá observar as normas internas do hospital. Em caso 
de prejuízo ou interferência na estada do cliente/paciente, o hospital poderá 
solicitar a substituição do acompanhante por outra pessoa que respeite as 
regras vigentes.

iMportANte: visitantes e acompanhantes, durante a permanência no ambiente hos-
pitalar, deverão utilizar etiqueta de identificação em local visível, assim como proceder 
à devolução da identificação, na Recepção, no momento de sua saída.

fUMANtes

Visando ao bem-estar dos clientes e de acordo com a Lei Estadual nº 5.517, de 
17/8/2009, é expressamente PROIBIDO fumar nas dependências do hospital.



AssistÊNciA reLigiosA
O hospital oferece a seus clientes assistência religiosa, que poderá ser pres-
tada, no próprio leito, mediante solicitação na Recepção do prédio principal 
(ramais 2518 e 2473).

Diariamente, é celebrada a Santa Missa na capela do hospital. 

O hospital oferece ainda a sala da Pastoral da Saúde, situada no 2º andar do 
prédio principal (em frente ao restaurante). Informe-se acerca dos horários das 
celebrações. Será um prazer recebê-lo(a).

Os clientes que desejarem a visita de ministros religiosos diferentes dos dispo-
níveis no hospital deverão solicitá-la à Pastoral da Saúde. Esses membros reli-
giosos deverão ser previamente identificados e orientados. 

É proibida a manifestação de cultos e trabalhos missionários nas dependências 
do hospital sem prévia orientação e acompanhamento da Pastoral da Saúde.

DOAÇÃO DE SANGUE
DOAR SANgUE É UM gESTO DE AMOR E UM ATO DE SOLIDARIEDADE.

Os pacientes que necessitam de transfusão 
sanguínea podem contar somente com  
a solidariedade de seres humanos que  
têm o privilégio de ser saudáveis e que  
se dispõem a doar sangue, concretizando 
um gesto de amor ao próximo.

O Hospital São Francisco na Providência  
de Deus disponibiliza um banco de sangue 
para doações. Informe-se na Recepção  
do prédio principal.

A vida de alguém 
depende de você. 

Doe sangue,  
salve vidas.



iNforMAÇÕes e regrAs iMportANtes

BeNs e VALores

Os valores e objetos pertencentes ao cliente, acompanhante ou visitante são de 
sua exclusiva responsabilidade, não se responsabilizando o hospital, em hipó-
tese alguma, por danos ou furtos que, porventura, possam ocorrer nas depen-
dências do hospital.

AcHADos e perDiDos

Todos os objetos encontrados no hospital ficarão sob a guarda do Plantão 
Administrativo por um prazo máximo de 30 dias. Após esse período, os objetos 
serão encaminhados para doação.

estAcioNAMeNto

Com a finalidade de garantir a sua segurança e conforto, o Hospital São Fran-
cisco na Providência de Deus mantém contrato com uma empresa especiali-
zada para a administração da área destinada ao estacionamento de veículos. 
Sendo assim, o Hospital São Francisco na Providência de Deus não se respon-
sabiliza, em hipótese alguma, por danos e/ou furtos que possam ocorrer nos 
carros estacionados. Cabe única e exclusivamente ao usuário o pagamento de 
valores devidos pela utilização do estacionamento, cujos preços devem ser 
informados no local.

trAjes

Por respeito a outros pacientes e pelos princípios religiosos da casa, os clientes, 
acompanhantes e visitantes deverão utilizar trajes adequados aos padrões 
éticos e aos bons costumes, não sendo permitido o uso de short; regatas para 
homens; minissaias, top e decotes em geral para mulheres; trajes de praia e 
roupas transparentes.

tÁxi

Encontra-se próximo à portaria principal um ponto de táxi, administrado por 
cooperativa credenciada, permanecendo veículos nesse local das 6h às 22h. 
Após esse horário, contate a portaria pelo ramal 2590.
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sUA sAtisfAÇão
Esperamos que a sua permanência no nosso 
hospital transcorra de forma tranquila e que 
o seu restabelecimento seja um sucesso.

Contudo, caso possua alguma sugestão, 
elogio ou crítica, queremos ser informados, 
pois isso nos ajudará na nossa busca de 
aperfeiçoamento.

Contamos com a sua colaboração  
para responder à nossa pesquisa de  
satisfação, que será entregue por um  
dos nossos colaboradores.

A sua opinião é de extrema importância  
para nós.

rAMAis Úteis

Internação 2600/2303
Ouvidoria 2250
Pastoral da Saúde 2291
Plantão Administrativo 2214
Recepção/Informações 2518/2473
Restaurante/Lanchonete 2469

Agradecemos a preferência 
pelos nossos serviços.

ser humano é  
a nossa missão.



pAz e BeM!

Rua Conde de Bonfim, 1.033 – Tijuca – CEP: 20530-001 – Rio de Janeiro/RJ
PABX: (21) 2571-6242 – FAX: (21) 2570-6955

www.franciscanosnaprovidencia.org.br – E-mail: assessoria.hsf@alsf.org.br


