Manual para Pacientes e
Acompanhantes

O HSANP está construindo um novo conceito de hospital
para atendê-lo com segurança, conforto, alta tecnologia e
humanização.

Perspectiva futura.

Boas Vindas
Seja bem-vindo(a) ao HSANP.
A partir de agora você estará sobre os cuidados do HSANP, um moderno
centro hospitalar que possui qualidade assistencial, tecnologia e
atendimento humanizado.
Dispomos de mais de 123 leitos, UTI’s adulto, pediátrica e neonatal, além
de serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento, tais como exames de
imagem, laboratório de Análises Clínicas, Hemodiálise, Endoscopia e
Hemodinâmica, além de corpo clínico de excelência.
Temos como MISSÃO ser assertivo com práticas humanizadas,
promovendo a melhor experiência e resultado no cuidar de pessoas.
Nossa VISÃO é sermos reconhecidos como Hospital Geral de referência
na Zona Norte.
Nossos VALORES são:
Excelência – Melhorar continuamente e superar as expectativas dos
clientes.
Humanização – Valorizar o ser humano de forma integral.
Integridade – Ser consciente, ético e responsável em todos os atos.
Desejamos uma breve recuperação e faremos o possível para que a sua
experiência conosco atinja suas expectativas. Elaboramos este manual
com algumas orientações importantes para facilitar sua estada conosco.
Equipe HSANP.
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Internação
Para realizar sua internação ou para utilização de qualquer serviço
hospitalar, 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 de convênio (quando for o caso).
Pedido médico de internação.
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 da sua identiﬁcação durante todo o período
de estadia na Instituição.
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
guardados 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;
O Hospital preconiza como norma de segurança que todo medicamento
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trazido pelo paciente e ou acompanhante ﬁque sob guarda da equipe de
enfermagem durante o período de internação, sendo devolvido na alta
hospitalar;
Após às 21h, será permitida a permanência de apenas um acompanhante
por apartamento;
Para mais esclarecimentos, favor contatar o Setor de Internação.

Informações Importantes
Segue abaixo algumas informações frequentemente necessárias durante
o período de internação:
Uso do Telefone:
Enfermaria: Apenas recebem ligações.
Apartamento: Recebem e realizam *ligações. Para obter linha externa
para ligações locais e celular digite “0” mais o número do telefone.
Ramal do Quarto: Ligar no PABX (3405-8200), tecle a opção “1” +
número do quarto.
Ramais Úteis:
SETOR
Caixa Central
Hotelaria
Nutrição
SAC
Setor de Internação
Telefonista

RAMAL
8237/8261
8282
8472/8477
8400 / 8401
8227 / 8228
9

*Todas as ligações oriundas de apartamentos são tarifadas e cobradas à parte,
devendo ser pagas no fechamento da conta hospitalar.
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Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC
Nossa central de relacionamento está a sua disposição para esclarecer
dúvidas durante o período de internação.
Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, das 08h às 18h e
sexta-feira, das 08h às 17h.

Serviços disponíveis
Assistência Médica
Todos os pacientes têm o direito de uma visita médica diária, que deve
ocorrer preferencialmente no período da manhã.
Assistência de Enfermagem
Temos uma equipe de enfermagem especializada preparada para
atendê-los em suas necessidades e esclarecer suas dúvidas.
Todos os setores possuem um coordenador, que poderá ser acionado a
qualquer momento.
Assistência de Fisioterapia
Se durante a internação houver necessidade de tratamento ﬁsioterápico,
o médico solicitará a avaliação do ﬁsioterapeuta, o qual programará o
tratamento de acordo com as necessidades do paciente.
Assistência de Fonoaudiologia
Se houver necessidade de acompanhamento fonoaudiológico, o médico
solicitará a avaliação do fonoaudiólogo, o qual programará o tratamento
de acordo com as necessidades.
Serviço de Nutrição e Dietética
Toda refeição servida aos pacientes tem seu cardápio elaborado por uma
equipe de nutricionistas, seguindo uma dieta balanceada e exclusiva para
cada paciente. Após o período de 24h da internação, o(a) nutricionista
realizará a primeira visita de acompanhamento nutricional, para adequar a
dietoterapia aos hábitos do paciente, necessidade calórica diária e
prescrição médica.
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Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento
Temos serviços de Laboratório, Tomograﬁa e Raios-X por 24h.
Horário de funcionamento da Ultrassonograﬁa:
De segunda a sexta-feira – 08h – 12h / 13h – 17h / 18h – 23h;
Sábado e Domingo - 08h – 12h / 13h – 17h;
Outros exames são realizados conforme agendamento, se houver urgência
temos como atender no menor tempo para que não haja prejuízo ao
paciente internado.
Lanchonete
Lanchonete localizada no Pronto-Socorro Infantil, com horário de
funcionamento das 09h às 18h, de segunda a sexta-feira - ramal 8454.
Refeitório
Restaurante localizado no 3° andar do prédio principal, com
funcionamento das 12h às 14h30 e das 19h30 às 20h30.
Sendo destinado a colaboradores do HSANP e as mães da maternidade
que estão com os bebês internados em UTI Neonatal e UTI Pediátrica, de
acordo com seu plano de saúde.
Estacionamento
A entrada do estacionamento, está localizada na Rua Voluntários da Pátria,
2786, junto a portaria principal. Este serviço é terceirizado, ramal: 8451.
Acesso à Internet por WI-FI
Para acesso à internet é necessário número do atendimento do paciente
(fornecido pela recepção no ato da internação) usado como login, e a
data de nascimento do paciente internado constando apenas 06 dígitos
como senha.
Por exemplo: Se você nasceu em 05 de setembro de 1977, deve utilizar
como senha 050977.
Itens de Uso Pessoal
O Hospital no ato de internação fornecerá gratuitamente o primeiro kit de
higiene pessoal. Já o paciente deverá trazer roupas e outros itens de
higiene, tais como escova de dentes, escova de cabelo, creme dental,
absorventes, etc.
Obs.: Lembramos que não é permitido a entrada de quaisquer tipos de
alimentos sem a prévia autorização do setor de nutrição.
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Observações Importantes
Medicamentos de Uso Domiciliar
O paciente deverá informar ao médico e a enfermagem o nome, dose e
frequência dos medicamentos que faz uso contínuo.
Caso não haja o medicamento disponível na casa, será utilizado o
medicamento do paciente até que seja providenciado pela Instituição.
As medicações do paciente neste caso devem ser validadas pela
enfermagem/farmácia antes de sua utilização.
Valores e Pertences Pessoais
O HSANP não se responsabiliza pelo extravio, danos ou perdas de
quaisquer valores, objetos ou pertences de pacientes ou acompanhantes.
Recomendamos entregar os bens materiais dos pacientes aos cuidados de
seus familiares e ou acompanhantes no ato da internação.
Paciente sem acompanhante deve solicitar a presença do enfermeiro
responsável pelo andar em que se encontra internado para arrolar os
pertences e identiﬁcar.
Golpe Telefônico
O Hospital e seus médicos não ligam para familiares solicitando depósito
em conta corrente para pagamento de exames e procedimentos
complementares.

ATENÇÃO
O Hospital HSANP não
realiza contato telefônico
com responsáveis por
pacientes internados,
solicitando depósito
bancário ou transações
financeiras de qualquer
natureza.
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Ações que Visam a Proteção do
Paciente Durante a Internação
Higienização das Mãos com Água e Sabão ou Álcool Gel
Essa é a principal medida de prevenção à infecção hospitalar, por isso deve
ser realizada tanto por proﬁssionais da saúde quanto por visitantes ao
entrar e ao sair dos quartos/leitos e principalmente quando o paciente for
tocado, seja por proﬁssionais ou acompanhantes. Todos os quartos do
HSANP são equipados com dispensadores de álcool gel e ou pias para
realizar a higienização correta das mãos.

Cateteres, Sondas, Curativos e Equipamentos
Devem ser manuseados somente por pessoas treinadas e autorizadas. Em
caso de dúvidas solicite a orientação da equipe de enfermagem.
Cuidados com o Paciente Imunodeprimido
Pessoas com o sistema imunológico debilitado, suspeita de doenças
infectocontagiosas ou suspeita de infecção não devem fazer visitas aos
pacientes hospitalizados.
Utilização das Camas
Os acompanhantes e visitantes não devem se sentar na cama dos
pacientes. Sempre utilizar as poltronas e cadeiras disponíveis nos quartos.
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Medidas de Precaução e Isolamento
Alguns pacientes com determinadas doenças são colocados em esquema
de precaução e isolamento.
Esse cuidado visa evitar a disseminação das doenças. Essas medidas são
sinalizadas por placas nas portas dos quartos. Se o seu familiar estiver em
algum tipo de isolamento, antes de entrar, dirija-se ao posto de
enfermagem do setor para ser orientado quanto ao uso de máscaras,
aventais e luvas.

Entrada de Crianças
As visitas são autorizadas apenas a crianças ou adolescentes acima de 12
anos, exceto casos em que seja liberado pela equipe médica e ou de
enfermagem.
Na Maternidade a visita é liberada para o(a) ﬁlho(a) da paciente mediante
documentação de identiﬁcação.
Objetos Pessoais
Na intenção de evitar infecções cruzadas, não é permitida a troca de
objetos de uso pessoal entre os pacientes.
Caso algum objeto caia no chão higienize-o antes de devolver ao paciente.
Número de Visitantes
Sempre que possível, limite a quantidade de visitantes.
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Berçário Virtual
Todos os bebês que nascem no HSANP podem ter sua foto publicada em
nosso berçário virtual sem nenhum custo. Caso os pais tenham interesse
neste serviço procurem o setor de Internação para outras informações.
Serviço de Filmagem
Dispomos de serviços de ﬁlmagem e fotograﬁa proﬁssional 24 horas.
Para contratá-lo, ligue para o ramal 8461.
Recém-Nascido Internado Após a Alta da Mãe
Caso o recém-nascido necessite permanecer no Hospital após a alta da
mãe, a desocupação do leito deve ser realizada após a internação do bebê.
Acompanhantes
A gestante e puérpera internada tem direito a um acompanhante. Não é
permitido permanecer ou circular nas dependências do Hospital sem
identiﬁcação.

Processos Administrativos
Solicitação de Acomodação Superior
Quando o paciente ou seu responsável legal optar por acomodação
superior à cobertura por seu Convênio/Seguro Saúde, será cobrado a
diferença de acomodação e dos honorários médicos. Caso tenha interesse,
procure o setor de Internação para outras informações. Ressaltamos que
esta opção somente será possível se houver disponibilidade de
acomodação.
Diárias
As diárias são contadas entre às 10 horas do primeiro dia e o mesmo
horário do dia seguinte, não havendo “meia diária”.
Itens incluídos:
Refeições do paciente;
Cuidados de higiene do paciente (1 kit no ato da internação);
Banho no leito;
Trocas de roupas de cama e banho;
Limpeza e manutenção do quarto.
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Tabela de Preços
Informações sobre preços de diárias e taxas podem ser obtidas por meio
de consulta disponível no caixa central.
Itens como toalhas, cobertores, lençóis não são considerados como
souvenires e serão cobrados na alta caso identiﬁcada a falta ou mau uso.
*No caso do controle remoto do quarto é cobrado uma taxa (a ser
conferida no caixa) por quebra, perda ou dano.
Honorários Médicos
Em caso de médicos particulares (externos) ou de Convênio/Seguro Saúde
que não cubram honorários médicos, caberá ao paciente ou seu
responsável o pagamento dos honorários médicos e seus auxiliares, sendo
que o mesmo deverá ser feito diretamente aos proﬁssionais.
Transferências/Remoções
As transferências para outros hospitais serão realizadas mediante
autorização do médico responsável pelo paciente, sempre em
concordância com o médico que o receberá, com base no contrato das
operadoras e respeitando a legislação atual com ciência do paciente e de
seu responsável legal, bem como a necessidade de um acompanhante no
ato da remoção.
O tipo de remoção sempre será deﬁnido pelo médico solicitante.
Convênios/Seguro Saúde
Recomendamos ao paciente e ou responsável, que se informe de todas as
coberturas e exclusões junto ao Convênio/Seguro Saúde durante o
período que estiver internado.
Procedimentos cirúrgicos e demais itens que necessitam de autorização,
somente serão realizados mediante autorização expressa do
convênio/seguro saúde, exceto os casos de urgência/emergência.
Alta Hospitalar
Após o médico comunicar a alta ao paciente, ele formalizará o pedido à
enfermagem.
O paciente e o acompanhante/responsável devem aguardar a orientação
do enfermeiro(a) responsável pelo andar que realizará os procedimentos
necessários para a alta.
Todos os pacientes na alta devem receber orientações relacionadas:
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Cuidados especíﬁcos com curativos, sondas, drenos e outras
situações que exijam esclarecimento técnico pelo médico ou enfermagem;
Cuidados com possíveis medicamentos prescritos a serem
administrados em casa;
Retorno e acompanhamento ambulatorial;
Alimentação quando houver algum tipo de especiﬁcidade de
acordo com a patologia;
Outras orientações da equipe multidisciplinar quando houver
indicação.

Direitos e Deveres do Paciente
Direitos do Paciente
O paciente tem direito a atendimento digno, atencioso e respeitoso
por parte de todos os proﬁssionais de saúde sem preconceito de raça,
credo, cor, idade, sexo, diagnóstico ou qualquer outra forma de
preconceito. Também tem direito de ser tratado pelo seu nome social.
O paciente tem o direito de identiﬁcar o proﬁssional por crachá
preenchido com o nome função ou cargo.
O paciente tem direito a informações claras, simples e compreensivas
sobre as ações diagnósticas e terapêuticas, o que pode ocorrer delas, a
duração do tratamento, se existe necessidade de anestesia e quais regiões
do corpo serão afetadas pelos procedimentos fornecidos pelo técnico
responsável (médico, enfermeiro e outros proﬁssionais).
O paciente tem direito de consentir ou recusar procedimentos,
diagnósticos ou terapêuticos a serem realizados.
Deve consentir de forma livre, voluntária e esclarecida com adequada
informação. Nos casos de incapacidade de manifestação da sua vontade,
o paciente deverá ser representado legalmente.
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O paciente tem direito de ter seu prontuário médico elaborado de
forma legível e de consultá-lo de acordo com as normas estabelecidas pela
Instituição. Este prontuário deve conter o conjunto de documentos
padronizados do histórico do paciente; princípio e evolução da doença;
hipótese diagnóstica; exames; conduta terapêutica e demais relatórios e
anotações clínicas. Nos termos do artigo 3° da Lei Complementar n°791,
de 9 de março de 1995.
O paciente tem direito à segurança e integridade física, limitadas às
condições de ação e instalações da Instituição.
O paciente tem direito de acesso às contas detalhadas referente às
despesas de seu tratamento; exames; medicação; internação e outros
procedimentos médicos.
O paciente tem direito de ter resguardados os seus segredos, através
do sigilo proﬁssional, desde que o mesmo não acarrete riscos a terceiros
ou a saúde pública.
O paciente tem direito a manter a sua privacidade, com atendimento
em lugar adequado e atitude dos proﬁssionais que resguardem esta
privacidade.
O paciente tem direito de receber ou recusar assistência moral
psicológica;
Em qualquer situação veriﬁcada a incapacidade do paciente
entendimento e na manifestação de vontade, será imprescindível a sua
representação, junto ao Hospital, por responsável legal devidamente
habilitado.
Pacientes brasileiros com seguro nacional, menores de 18 anos e
pacientes com mais de 60 anos e ou pessoa com deﬁciência possuem o
direito, por lei, de estarem acompanhados.
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Deveres do Paciente
O paciente e ou responsável legal tem o dever de dar informações
precisas, completas e acuradas sobre o seu histórico de saúde; doenças
prévias; procedimentos médicos anteriores e outros problemas
relacionados à saúde.
O paciente deverá demonstrar o entendimento das ações que estão
sendo efetuadas ou propostas, visando à cura dos agravos à sua saúde; a
prevenção das complicações ou sequelas; sua reabilitação e a promoção
de sua saúde, fazendo perguntas sempre que tiver dúvidas.
O paciente deverá seguir as instruções recomendadas pela equipe
multiproﬁssional que o assiste, sendo responsável pelas consequências
de sua recusa.
O paciente deverá indicar o responsável ﬁnanceiro pelo seu
tratamento hospitalar, informando o Hospital sobre quaisquer mudanças
nesta indicação.
Ressaltamos que não é permitido ﬁlmar ou fotografar dentro das
dependências do Hospital.
Para internação de pacientes idosos acima de 60 anos,
é recomendado que o mesmo permaneça com um acompanhante no
período de internação.
Crianças e adolescentes menores de 18 anos obrigatoriamente
deverão ser assistidos por um acompanhante no período de sua
permanência nesta entidade hospitalar.
Não é permitido aos pacientes e seus visitantes fumar dentro do
Hospital.
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Referências Legais dos Direitos e Deveres
Constituição da República Federal no Brasil.
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10.01.2002).
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8078, de 11.09.1990).
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Lei Estadual 10.241, de 17.03.1999 – Direitos dos Usuários dos Serviços
e das Ações de Saúde do Estado de São Paulo.
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13.07.1990).
Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 01.10.2003).
Lei Estadual 13.541 de 07.05.2009 (Portaria MS/6M n°1820, de
13.08.2009.
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Normas Internas para Pacientes
e Acompanhantes
Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do
Idoso, bem como, pela necessidade de zelar pelo bem-estar e segurança
dos pacientes internados no HSANP, foram estabelecidas às normas a
serem seguidas pelos pacientes e seus acompanhantes.
1- Todo paciente com idade igual ou superior a 60 anos, deverá contar,
obrigatoriamente, com a permanência de um acompanhante durante todo
o período de internação, 24 horas;
2- Todo paciente com idade inferior a 18 anos deverá contar,
obrigatoriamente, com a permanência de um acompanhante responsável,
durante todo o período de internação, 24 horas;
3- Todo paciente internado no HSANP, independentemente da sua idade,
será avaliado pela equipe médica e de enfermagem e, caso seja
caracterizado a necessidade de acompanhante, a presença deste será
obrigatória durante toda internação 24 horas;
4- Os tratamentos e procedimentos realizados durante a internação serão
aqueles, únicos e exclusivamente deﬁnidos na prescrição médica,
realizada por médico credenciado junto ao Corpo Clínico do HSANP;
5- Os acompanhantes e visitantes não deverão interferir na assistência
médica e de enfermagem prestada pelo HSANP;
6- As diárias hospitalares vencem às 10h, os pacientes de todos os
convênios, que receberem alta médica até este horário, terão um prazo de
até 02(duas) horas para liberar a acomodação;
7- Não é permitido a entrada de crianças menores de 12 anos para a visita
a pacientes internados. Maiores de 12 anos deverão estar acompanhados
por um responsável maior de idade e, ambos portando documento de
identiﬁcação com foto;
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8- As visitas obedecerão aos seguintes horários e regras:
8.1- Acomodação tipo APARTAMENTO: 04(quatro) pessoas com
revezamento, das 12h às 21h, após este horário é permitido apenas 01
(um) acompanhante;
8.2– Acomodação tipo ENFERMARIA: 02(duas) pessoas podendo haver
revezamento, das 10h às 20h.
8.3– Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto: 15h às 16h com Boletim
Médico e das 20h30 às 21h00 horas sem Boletim Médico – 02(duas)
pessoas sem revezamento.
8.4- Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: 16h30 às 16h45 – Somente
aos domingos para os avós – 01(uma) pessoa com revezamento.
8.5– Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica: 14h30 às 15h30 – 01 (uma)
pessoa com revezamento.
OBSERVAÇÃO – Os pais devem respeitar o revezamento.
9- A troca de acompanhante deverá ocorrer até às 22h;
10- O serviço de telefonia será cobrado, na alta médica hospitalar,
podendo a critério do Hospital, serem efetuadas cobranças parciais;
11- É proibido fumar em qualquer dependência do hospital;
12- O HSANP não se responsabiliza pelos bens pessoais e ou valores e
demais pertences em posse dos pacientes, acompanhantes ou visitantes;
13- Não é permitido a entrada de alimentos (doces, frutas, biscoitos,
lanches e demais) externos nas dependências do hospital;
14- As autorizações de cirurgias, assim como exames externos são
solicitados apenas de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

20

O Exame do Pezinho deve ser retirado pelo site do Instituto Jô Clemente
(www.ijc.org.br) com os dados informados pela enfermeira no ato da alta.
Dúvidas, entre em contato com a APAE no telefone (11) 5080-7000.
Telefones: Via Telefonista: 3405-8200 (depois disque 1 + Nº. do quarto)
Direto no quarto (DDR): 3405-1006

Contrato de Prestação de
Serviços com Responsabilidade Civil
1- Não se tratando o Responsável/Devedor e paciente da mesma pessoa,
para as obrigações decorrentes da presente internação e ou atendimento,
ora assumidas plenamente em sua integridade, considerar-se-á
irrevogável e irretratável a solidariedade entre ambos.
2Fica o HOSPITAL HSANP LTDA. ("Hospital") expressamente
contratado e autorizado a executar por si e ou por terceiros
especializados, todos os procedimentos diagnósticos e ou terapêuticos,
clínicos, cirúrgicos, laboratoriais ou outros serviços especíﬁcos, inclusive
transfusões de sangue, que sejam indicados pelo médico responsável e ou
necessários e indispensáveis à salvaguarda da vida do paciente, até o seu
efetivo restabelecimento.
3- Declaro, ter plena ciência das normas e condições para internação e ou
atendimento do paciente, bem como das regras de conduta do
acompanhante e aquelas pessoas destinadas às visitas contidas no
Regulamento Interno do Hospital, comprometendo-me a cumpri-lo, e dele
dar conhecimento ao paciente, seus familiares e visitantes, não implicando
as normas em proibição de visita, salvo se tal proibição for determinada
por recomendação médica.
3.1- A presente internação e ou atendimento é efetuada na condição de
paciente particular, compreendendo desde seu início até a efetiva alta
hospitalar, ﬁcando ressalvado que estando vinculado a convênio médico
(seguro saúde, medicina de grupo, cooperativas médicas, empresas com
planos de autogestão e outras), responderei como principal e solidário
pagador por eventuais despesas não cobertas pela Empresa ou Instituição
com a qual mantenho relação de convênio médico-hospitalar, credenciado
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no HSANP, comprometendo-me a efetuar o pagamento das despesas
correspondentes, obrigatoriamente, a cada cobrança parcial e no ato da
alta hospitalar.
3.2. Fica convencionado que o HSANP, emitirá contas parciais, sempre
que houver permanência superior a 48 horas, contas estas que deverão
ser por mim pagas, na Tesouraria do Hospital, tão logo sejam apresentadas
para cobrança.
4. É do meu conhecimento que, em caso de internação e ou atendimento
procedido por intermédio do convênio médico (Operadoras e Seguradoras
de Saúde), o contratado é obrigado a cumprir as normas do convênio em
relação a acomodações, acompanhantes e demais regras de
atendimento/cobertura dos planos credenciados junto ao Hospital.
4.1. Optando o paciente e ou responsável por acomodação superior ou
quaisquer outros benefícios não previstos no seu contrato com o convênio
médico, terá ciência de que tais despesas serão automaticamente
consideradas de caráter particular e, portanto, deverão ser pagas a cada
apresentação de conta parcial, bem como no ato da alta hospitalar, além
dos honorários de toda a equipe médica, devidos em razão dessa opção do
paciente e ou responsável, os quais serão pagos, igualmente, a cada
48 horas ou por ocasião da alta médica.
4.2. Fica desde já acordado que quaisquer danos causados ao Hospital,
por culpa ou dolo do paciente, acompanhante e ou responsável, serão por
estes arcados.
5. O paciente e ou responsável tem plena ciência e está de pleno acordo
de que toda negativa de seu convênio médico, por escrito ou não, para
internação e ou realização de procedimentos médicos, ou ainda, para
cobertura de materiais, medicamentos, procedimentos, exames e
aparelhos, implicará em cobrança de caráter particular e, portanto, sujeita
a cobranças parciais a cada 48 horas, bem como no ato da alta hospitalar.
5.1. Fica a cargo do paciente e ou seu responsável, a negociação com o
convênio médico para a obtenção do reembolso que julgar devido, em
22

virtude de qualquer negativa apresentada pelo seu convênio médico,
conforme acima disposto.
6.
O paciente e ou responsável declara, também, ter tomado
conhecimento nesta data, da tabela de preços unitários dos serviços
praticados pelo Hospital, a qual contém o custo das diárias e taxas
vigentes na data de internação e ou atendimento, bem como ter plena
ciência de que a aludida tabela poderá sofrer alterações durante o período
de internação, sendo certo que o montante cobrado pelo Hospital
corresponderá àquele constante da tabela vigente no dia da efetiva
realização do atendimento/procedimento, conforme determinação do
médico assistente. Declara, ainda, ter sido cientiﬁcado de que a referida
tabela de preços encontra-se a sua inteira disposição no setor de
Internação e na Tesouraria do Hospital, podendo solicitá-la a qualquer
tempo.
7. O paciente e ou responsável, reconhece, ainda, ser a responsabilidade
ora assumida sem prazo determinado, vigorando até o pagamento ﬁnal de
todas as despesas havidas em decorrência do atendimento e dos serviços
prestados. Em caso de mora, o montante será reajustado pelo INPC, e na
falta deste, pelo IGPM-FGV, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao
mês, multa de 2% (dois por cento) ao mês e honorários advocatícios,
ambos incidentes sempre sobre o principal corrigido até a data do efetivo
pagamento.
8. O paciente e ou responsável declara ter pleno conhecimento de que o
Hospital ora contratado NÃO É CONVENIADO COM O SISTEMA
PÚBLICO DE SAÚDE (SUS ou outra modalidade), autorizando desde já, a
transferência do paciente para um hospital da rede pública, caso sejam
descumpridas as obrigações ora assumidas e desde que haja autorização
médica e o quadro clínico do paciente internado ou em procedimento nas
unidades de atendimento de urgência e emergência do Hospital, assim o
permita.
9. As obrigações decorrentes da internação e ou atendimento do paciente
poderão ser formalizadas pela emissão de boletos bancários ou títulos de
crédito representativos da dívida contraída, caso haja a recusa do
pagamento das despesas realizadas e caso não haja justiﬁcada e
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fundamentada razão por escrito, ﬁrmada por proﬁssional habilitado. Os
títulos emitidos nestas condições serão instrumentos pertinentes à
execução judicial, nos termos e consonância do artigo 784 do Código de
Processo Civil.
Declara o paciente estar ciente que após a alta hospitalar, o mesmo tem
até 2 horas para desocupar o leito, caso contrário será cobrada o valor de
uma nova diária.
10. Na hipótese de eventuais medidas judiciais, a parte vencida arcará
com as custas, honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação e demais cominações legais.
11. É expressamente vedado o uso de materiais e medicamentos trazidos
pelo paciente e ou responsável, ao Hospital. O Hospital é o único e
exclusivamente responsável pelo fornecimento de todo e qualquer
material e medicação, necessário ao tratamento do paciente.
12. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo - SP para ajuizamento de
qualquer demanda judicial, decorrente da responsabilidade aqui assumida,
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por ter assim, pleno conhecimento dos seus termos, ﬁrmo o presente
documento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas, para que produza os feitos de direito.

24

Eu,

, declaro que
recebi, nesta data, o Manual de Informações para
Pacientes e Acompanhantes do HSANP, com as
orientações necessárias sobre o funcionamento do
hospital e, estou de acordo com as informações contidas
neste documento. Declaro também estar ciente do
Contrato de Prestação de Serviços com Responsabilidade
Civil contido neste livreto.
Nome completo (paciente/responsável legal):

Data:
RG:

/

/

Assinatura:

Testemunha 1:

Testemunha 2:

RG:

RG:
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