COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO

MANUAL DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE

PREZADO USUÁRIO

Este Manual reúne algumas informações úteis,
com o objetivo de orientá-lo quanto aos serviços que
são colocados a sua disposição durante sua estada no
HFASP.
A equipe do HFASP está empenhada em
proporcionar-lhe um padrão de atendimento médicohospitalar de excelente nível, assim como uma estada
tranquila e confortável.
Sua participação, bem como a compreensão e a
colaboração de seus familiares, acompanhantes e/ou
visitantes são fatores importantes para o êxito de seu
tratamento.
A Direção

2

ÍNDICE
1.

Internação Hospitalar: Orientação aos pacientes
internados e acompanhantes ............................................. 07 à 18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internação
Formas de Indenização
Corpo Clínico Externo
Assistência em Enfermagem
Acomodações
Hotelaria
Acompanhantes e Cuidadores
Visitas
Pacientes em Isolamento
Nutrição e Dietética
Recomendações Gerais
Direitos do Paciente
Deveres do Paciente
Alta Hospitalar

2.

Marcação de Consulta .................................................................. 22

3.

Exames Complementares ........................................................... 24
• Pré-requesito para agendamento de consultas
• Formas de agendamento
• Cancelamento de consultas

4.

Agência Transfusional ................................................................ 24

5.

Assistência Religiosa .................................................................. 24

6.

Facilidades aos Usuários ........................................................... 24

7.

Unidade de Apoio ao paciente ................................................. 25

8.

Telefones Externos ..................................................................... 26

9.

Palavras Finais ............................................................................. 27

MISSÃO, VISÃO E VALORES
5

MISSÃO

Prestar serviço de excelência em saúde nas dimensões
assistencial e operacional, de acordo com as diretrizes do
Comando da Aeronáutica de forma humanizada, segura
e sustentável.

VISÃO

Ser referência na prestação de serviços de excelência em
saúde, de forma humanizada, segura e sustentável no
âmbito do Ministério da Defesa.

VALORES

Ética
Excelência
Humanização
Profissionalismo
Hierarquia e Disciplina
Responsabilidade Socioambiental
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Internação Hospitalar:
Orientações aos pacientes internados e acompanhantes

1.1 INTERNAÇÃO
O regime de internação é de enfermaria, com 2 (dois) leitos por
quarto, sem acomodação para acompanhante.
As internações somente serão efetuadas mediante solicitação
médica.
Para a realização da internação, o paciente deve dirigir-se à Seção
de Admissão e Alta, que funciona 24 h, onde será preenchido o
Sumário de Hospitalização.
Para o processo de internação, o paciente ou seu responsável
legal deverá:
1. Apresentar na internação: número de cadastro junto à
Subdiretoria de Aplicações dos Recursos para Assistência
Médico-Hospitalar (SARAM) e cédula de identidade;
2. Assinar o Sumário de Hospitalização; e
3. Confirmar o número da enfermaria e do leito a serem utilizados
pelo paciente.
IMPORTANTE: Durante a internação, alguns cuidados são
fundamentais para a segurança do paciente. Aspectos
importantes devem ser observados para que sejam evitados
erros ou ocorrências que possam comprometer o tratamento
e a recuperação:
a. IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE:
Nome completo, data de nascimento, número do prontuário e
data da admissão são os dados utilizados para confecção de uma
pulseira, que será fornecida no ato da internação. O uso desta
pulseira é obrigatório durante todo o período de internação. A
constante verificação dessas informações garante, por exemplo,
que a administração de medicamentos prescritos seja feita
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ntes

corretamente e que não haja equívocos na realização de exames
ou de procedimentos invasivos.
b. USO DE MEDICAMENTOS:
A equipe do Hospital deve ser informada no ato da internação
se o paciente faz uso de algum medicamento. A dosagem e
os horários de administração são dados necessários para que
se possa fazer a reconciliação medicamentosa, evitando-se
incompatibilidade entre os medicamentos que o paciente já utiliza
e os que serão administrados durante o período de internação.
Os medicamentos que estiverem em posse do paciente deverão
ficar sob responsabilidade da equipe de enfermagem do HFASP,
após validação pelo setor de farmácia, o que garantirá a sua
administração segura. Eles serão devolvidos ao paciente ou à
família por ocasião da alta hospitalar.
c. ORIENTAÇÕES NO MOMENTO DA ALTA:
Caso o paciente necessite continuar o uso de algum medicamento,
deve-se certificar que receba orientações do farmacêutico do
HFASP.
1.2. FORMAS DE INDENIZAÇÃO
Beneficiário
AMHC
(Assistência
Médico-Hospitalar
Complementar): a indenização ao Hospital por parte do paciente
será de 20% sobre o valor dos procedimentos, exames realizados
e medicamentos utilizados durante a internação.
Beneficiário AMH (Assistência Médico-Hospitalar): a indenização
será de 100% do valor, por parte do paciente ou do responsável,
sobre o valor de procedimentos, exames realizados, materiais e
medicamentos utilizados durante a internação.
Por não serem reembolsadas pela SARAM, as diárias dos
acompanhantes serão cobradas integralmente do responsável,
por ocasião da alta do paciente. É recomendado informar-se
antecipadamente sobre os valores cobrados pela diária dos
acompanhantes.
A Seção de Faturamento deste Hospital deve ser consultada,
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caso haja dúvidas referentes às formas de indenização.
1.3. CORPO CLÍNICO EXTERNO
Caso o paciente ou seus familiares manifestem vontade de
obter uma segunda opinião profissional sobre diagnóstico
ou tratamento, a avaliação de outro profissional que não seja
do âmbito da Aeronáutica poderá ser realizada. Para isto, o
profissional deve efetuar cadastro junto à Divisão Médica deste
Hospital e solicitar autorização por escrito para realizar suas
atividades. Os honorários de profissionais externos contratados
serão de inteira responsabilidade do paciente, do responsável e/
ou de seus familiares.
1.4. ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM
O HFASP possui uma equipe de enfermagem qualificada para
assistência ao paciente, 24 horas por dia.
É vedado aos visitantes e acompanhantes interferir na assistência
prestada ao paciente, bem como nos serviços de enfermagem.
1.5. ACOMODAÇÕES
No ato da internação, será fornecido pela Equipe de Enfermagem,
para uso exclusivo do paciente, um kit contendo: lençol, colcha,
cobertor, travesseiro e toalha de banho. O paciente ou responsável
deve zelar por esse material, pois é patrimônio da União.
Qualquer anormalidade quanto ao estado de limpeza, arrumação
e funcionamento dos aparelhos e das instalações deverá ser
comunicada imediatamente à Equipe de Enfermagem, que
acionará o serviço de Gestoria Hospitalar.
1.6. HOTELARIA
A roupa de cama do paciente é trocada diariamente. Trocas
extraordinárias poderão ser solicitadas à Equipe de Enfermagem,
caso haja necessidade.
O paciente poderá fazer uso de roupa pessoal e deverá trazer
seus materiais de higiene pessoal.
10

Recomenda-se aos pacientes que, ao transitarem fora do
ambiente de internação, utilizem roupão ou camisola hospitalar.
IMPORTANTE: O HFASP não dispõe de serviço de lavanderia
para roupas particulares de pacientes e nem de acompanhantes.
a. TELEVISÃO
Todos os quartos possuem televisores com canais locais. O controle
será disponibilizado sob cautela e deverá obrigatoriamente ser
devolvido no momento da alta hospitalar.
É de responsabilidade do paciente e de seu acompanhante o
adequado uso do aparelho. O volume do som deverá estar ajustado
de forma que não provoque desconforto a outros pacientes.
b. AR CONDICIONADO
O ambiente de internação é climatizado e protegido por telas.
Os aparelhos de ar condicionado dos quartos são acionados
por controle remoto disponibilizado sob cautela pela Seção de
Admissão e Alta.
c. GELADEIRA
Em todos os quartos há geladeiras, que podem ser utilizadas
livremente, Porém os pacientes NÃO podem consumir alimentos
que estejam fora da dieta prescrita.
d. APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL
O uso de aparelhos de barbear, secador de cabelo, computadores
pessoais e telefones celulares é permitido, desde que não
interfiram no funcionamento dos equipamentos hospitalares e
os mesmos não sejam retirados da tomada.
Certifique-se de que a voltagem dos mesmos é compatível com
as tomadas que se encontram devidamente identificadas nos
quartos.
e. TELEFONIA
Todos os quartos das unidades de internação possuem aparelhos
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telefônicos. Informe-se do número de seu ramal.
Somente serão permitidas ligações locais e para linhas fixas.
Disque 0 (zero) para obter acesso à linha externa e, em seguida, o
número desejado.
f. CORREIO
O HFASP não dispõe de agência de correios. Não é permitido usar
o endereço do HFASP para receber ou enviar correspondência.
g. CORREIO ELETRÔNICO
O HFASP não disponibiliza aparelhos de informática para receber
ou enviar mensagens eletrônicas.
h. VALORES E PERTENCES
Os quartos possuem armário para guarda de pertences, os quais
não possuem chave. Pertences como dinheiro, documentos, jóias
ou outros objetos de valor não devem ser deixados no quarto.
O HFASP não se responsabilizará pelo extravio de pertences.
ATENÇÃO: Esse Hospital não possui sistema de cofre.
1.7. ACOMPANHANTES OU CUIDADOR
Têm direito a um único acompanhante ou cuidador:
-Pacientes menores de 18 anos, de acordo com Estatuto da
Criança e Adolescente;
- Pacientes acima de 60 anos de idade de acordo com Estatuto
do Idoso;
- Gestantes em trabalho de parto, parto e pós parto.
- Pessoas com deficiência;
- E demais pacientes com indicação médica.
Solicita-se que o acompanhante/cuidador(a) seja preferencialmente do mesmo sexo do paciente.
O acompanhante ou cuidador deve ser cadastrado no setor de
Admissão e Alta e deverá portar etiqueta de identificação.
A substituição de acompanhantes será permitida nos seguintes
horários:
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- Período Matutino: 07h30min às 08h30min;
- Período Vespertino: 13h30min às 14h30min;
- Período Noturno: 19h30min às 20h30min;
ATENÇÃO: Somente será autorizada a entrada da pessoa que
fará a troca.
Por não serem reembolsadas pela SARAM, as diárias dos
acompanhantes serão cobradas integralmente do responsável,
por ocasião da alta. É recomendado informar-se antecipadamente
sobre os valores cobrados pela diária dos acompanhantes.
Os militares da ativa, em condição de acompanhantes, durante o
período de expediente administrativo do hospital, deverão estar
devidamente fardados.
A entrada dos acompanhantes e das visitas é permitida somente
mediante identificação na Sala de Visitantes, junto à equipe de
segurança.
O acesso às unidades é realizado mediante a apresentação de
etiqueta de identificação, que é entregue ao visitante.
1.8. VISITAS
Salvo restrições ou autorizações médicas, as visitas aos pacientes
devem seguir os seguintes horários e orientações;
UNIDADE I, II, III
Diariamente, das 15h às 17h.
É permitida a presença de, no máximo, dois visitantes por leito,
em esquema de revezamento.
Não é permitida a circulação de pacientes, acompanhantes,
cuidadores e visitantes em outros quartos.
Não é permitida a entrada de pessoas menores de 12 anos.
O boletim médico e informações sobre os pacientes baixados é
divulgado somente no período da manhã.
Não serão divulgadas informações de pacientes por telefone.
ENFERMARIA MATERNIDADE
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Diariamente, das 15h às 17h.
Sistema de Alojamento Conjunto (o recém-nascido fica no quarto
com a mãe);
É permitida a presença de no máximo dois visitantes por leito, em
esquema de revezamento.
Não é permitida a entrada de pessoas menores de 12 anos.
UTI ADULTO
Diariamente, das 16h às 17h, e no período noturno, das 20h 30min
às 21 h.
Não é permitido acompanhante.
É permitida a presença de, no máximo, dois visitantes por leito
em esquema de revezamento.
O boletim médico e informações sobre os pacientes baixados na
UTI é divulgado somente no horário de visita diurno e no momento
da admissão, não sendo permitido divulgação de informação por
telefone.
Os pertences pessoais do paciente, incluindo próteses dentárias
e objetos de valor, serão de responsabilidade dos familiares.
Deve-se evitar conversas com familiares de outros pacientes
durante o período de visita.
Os horários de visita serão rigorosamente observados. Evite
pedidos de exceções à equipe hospitalar.
1.9. PACIENTES EM ISOLAMENTO
Os familiares dos pacientes submetidos à precaução padrão e
isolamento, receberão orientação da equipe de enfermagem
com o objetivo de proteger o próprio paciente e seus visitantes.
1.10. NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
REFEIÇÃO DO PACIENTE
A alimentação do paciente internado é prescrita pelo médico e
será servida no quarto nos seguintes horários:
Desjejum: das 7h30min às 8h30min.
Almoço: das 11h30min às 12h30min.
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Lanche: às 15h.
Jantar: das 17h30min às 18h30min.
Ceia: às 19h30min.
Quando necessário, conforme avaliação nutricional, poderá
ser servido lanche da manhã, entre 09h e 10h.
Não levar alimentos de casa para o Hospital e jamais oferecer
ao paciente alimento que não seja fornecido pelo Serviço de
Nutrição e Dietética.
REFEIÇÃO DO ACOMPANHANTE OU CUIDADOR
O acompanhante ou cuidador tem direito a receber as refeições:
café da manhã, almoço e jantar.
As refeições serão servidas no quarto, nos mesmos horários das
refeições dos pacientes. Serão identificadas como Refeição de
Acompanhante. Estas não devem ser servidas ao paciente.
IMPORTANTE: Os acompanhantes não estão autorizados a fazer
as refeições nos refeitórios do HFASP.
1.11. RECOMENDAÇÕES GERAIS
Não fazer barulho e não falar em voz alta nos setores de
internação.
É proibido manipular equipamentos hospitalares.
Não é permitido aos visitantes ou acompanhantes sentar ou
deitar nas camas sem autorização da equipe de enfermagem.
Não adentrar no posto de enfermagem e demais alas de serviço.
Quando o paciente for transferido para a UTI, o quarto deverá ser
desocupado pelo acompanhante.
Visitantes ou acompanhantes não podem transitar em outras
áreas do Hospital, salvo com autorização.
1.12. DIREITOS DO PACIENTE
Respeito a suas crenças e valores.
Assistência, respeito e compaixão no fim de sua vida.
Receber informações sobre doação de órgãos e tecidos.
Expressar suas opiniões (elogios, sugestões e reclamações).
Respeito à busca de uma segunda opinião sobre diagnóstico ou
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tratamento.
Atendimento digno, atencioso e respeitoso, sem qualquer forma
de discriminação ou preconceito.
A identificação do paciente deverá ser feita pelo nome e
sobrenome do paciente; não deve ser referido pelo nome da
doença ou estado de saúde em que se encontra.
O profissional deverá se identificar, sempre que necessário, ao
paciente e/ou ao acompanhante.
Receber dos profissionais atendimento oportuno para melhoria
do paciente e/ou acompanhante.
Receber dos profissionais atendimento oportuno para melhoria do
seu conforto e bem-estar e informações sobre os medicamentos
que lhe são administrados.
Utilização de material rigorosamente esterilizado ou descartável
e manipulado seguindo normas de higiene, a fim de evitar
infecções.
Receber informações claras, simples e compreensíveis, quando
solicitadas de forma falada ou escrita.
Consentir ou recusar a sua participação em pesquisas,
experimentos e procedimentos diagnósticos ou terapêuticos,
desde que não haja risco a sua vida;
Ter acesso a seu prontuário.
Segurança à integridade física.
Ter seus segredos resguardados, desde que não acarrete riscos
a terceiros ou à saúde pública.
Respeito às decisões quanto a não adoção de medidas de
sustentação da vida no caso de doenças fora de possibilidade
de cura.
1.13. DEVERES DO PACIENTE
Fornecer informações completas sobre seu histórico de saúde,
doenças prévias e procedimentos médicos anteriores;
Informar as alterações do seu estado de saúde atual aos
profissionais do Hospital.
Seguir as instruções recomendadas pela equipe médica que o
assiste.
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Respeitar as normas pré-estabelecidas pelo Hospital.
Respeitar os direitos dos demais pacientes, acompanhantes,
médicos e profissionais.
Zelar pelas propriedades do Hospital disponibilizadas para o seu
tratamento, bem-estar e conforto.
Participar do seu tratamento até que a alta hospitalar seja
concedida.
Não fumar nas dependências do Hospital.e deização militar.
1.14. ALTA HOSPITALAR
A alta hospitalar será prescrita pelo médico responsável pelo
paciente. A liberação do paciente ocorrerá somente após a
realização das orientações pelo Oficial Enfermeiro.
Após a liberação, o paciente e/ou acompanhante deverá
comparecer à Seção de Admissão e Alta para proceder a alta
administrativa e a entrega do formulário de Pesquisa de Opinião
devidamente preenchido e realizar a devolução dos controles de
TV e ar condicionado.
Finalizado este processo, o paciente deverá desocupar a
acomodação em, no máximo, 2 (duas) horas.
Em caso de falecimento, orienta-se os responsáveis pelo
paciente a comparecer ao Setor de Admissão e Alta para receber
as orientações necessárias para os trâmites legais e providências
funerais.
OBSERVAÇÕES GERAIS
Em caso de alta a pedido, a mesma será efetuada somente
após a ciência da clínica responsável e a assinatura do Termo
de Responsabilidade, na presença de familiar, responsável e
testemunhas.
Exames não devem ser esquecidos, pois eles são importantes
para a continuidade do seu tratamento.
Em caso de ter sido realizado exame anatomopatológico (biópsia),
orienta-se a retirada do protocolo no laboratório de Anatomia
Patológica do HFASP para futuro acesso ao laudo.
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MARCAÇÃO DE CONSULTAS
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MARCAÇÃO DE CONSULTAS

3.1. Pré-requisito para agendamento de consultas:
Ser cadastrado no HFASP e ter sua situação regular no SIGPES.
Ter em mãos documento de identidade e número do SARAM. O
usuário deve estar com o cadastro do prontuário atualizado.
3.2. Formas de Agendamento:
1. Pelo telefone: (11) 2224-7050, das 7h às 16h; e
2. Balcão de Atendimento da SAME: das 7h30min às 11h45min e
das 13h às 14h45min.
3.3. Cancelamento de Consultas:
Comparecer ao balcão da SAME de segunda à sexta-feira das
07h30min às 11h45min e das 13h às 14h45min.
Para cancelamento de consultas por telefone, disponibilizamos
um canal exclusivo para esse fim por meio do número (11) 22247079, que terá o seguinte horário de funcionamento:
a. Segunda-feira a quinta-feira (exceto feriados): 07h30min às
12h e 13h às 14h30min
b. Sexta-feira (exceto feriados): 07h30min às 12h.
Observações:
a. O limite de tempo para o cancelamento é de até três horas de
antecedência do horário da consulta;
b. Esse canal é exclusivo para CANCELAMENTOS, não sendo
possível, portanto, efetuar reagendamentos; e
c. Os cancelamentos podem ser feitos também pelo canal de
agendamento - Tel: 2224-7050.
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4. EXAMES COMPLEMENTARES
O HFASP possui um programa chamado Medicina Preventiva que
é responsável pelo agendamento e coordenação da Inspeção de
Saúde dos militares da reserva.
5. AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
O Setor da Agência Transfusional atua na área de hemoterapia
com ênfase na gestão da qualidade de seus produtos e serviços
prestados. É responsável pelas ações relacionadas ao armazenamento de hemocomponentes e realização dos testes pré-transfusionais a partir das solicitações médicas, Presta apoio à investigação das suspeitas de reações transfusionais envia amostras
para esclarecimento de problemas imuno-hematológicos e organiza registros relativos às transfusões. Realiza provas pré-transfusionais, rastreabilidade de hemocomponentes e demais atividades necessárias para o funcionamento da unidade de acordo
com as normas sanitárias e técnicas vigentes.
6. ASSISTÊNCIA RELIGIOSA
O Hospital possui assistência religiosa católica, 24 horas, através
do Oficial Capelão.
A solicitação deve ser feita à Equipe de Enfermagem.
No caso de outras crenças, será franqueado o acesso de prestadores de serviço religioso quando solicitado.
7. FACILIDADES AOS USUÁRIOS
1. Lanchonete: localizada na parte externa, entre o prédio
administrativo e o prédio de ambulatórios, funciona de segunda à
sábado, das 7h às 20h Tel: 2224-7060
2. Máquinas de venda automática de refrigerantes e doces:
localizadas na entrada da Emergência e no hall dos ambulatórios,
disponíveis 24 horas por dia.
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3.Telefones públicos: localizados na entrada principal do
hospital.
4.Jardim da Deusa Hígia: área especialmente destinada
aos pacientes em recuperação, situada entre as Unidades de
Internação I e III.
5. Ponto de Táxi: localizado na Alameda da Palmeira (em frente
à entrada principal do hospital). Possui serviço de plantão 24h
(informações com Oficial de Dia e na Emergência).
6.Loja de Conveniência: localizada ao lado da lanchonete.
Funcionamento de segundas às sextas-feiras das 7h às 15h. Tel:
2224-7103
7. Reembolsável: localizado ao lado do Laboratório Anatomopatológico, funciona em horário administrativo.
Tel: 2224-7053
8. Unidade de Apoio ao Paciente: localizado no anexo do prédio
do Centro de Inspeção de Saúde. Tel: 2224-7093
9. Capela: localizada próximo à entrada principal. Aberta diariamente até as 18h.
10. Velório: localizado ao lado da Capela. Pode ser utilizado mediante autorização da Direção.
8. UNIDADE DE APOIO AO PACIENTE
Tem por objetivo dar suporte aos militares, seus dependentes e civis que estejam acompanhando pacientes internados.
Poderá
ser
solicitada
pelo
acompanhante de paciente internado e por pacientes em tratamento médico ambulatorial não residente na Cidade de São Paulo.
Informe-se junto ao Setor
Tel: 2224-7109/2224-7093.

de

Admissão

e

Alta.
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TELEFONES EXTERNOS

Aeroporto de GUARULHOS (11) 2445-2945
Aeroporto de CONGONHAS (11) 5090-9000
Aeroporto de VIRACOPOS (19) 3725-5000
Aeroporto CAMPO DE MARTE (11) 2223-3700
Terminal rodoviário TIETÊ 0800-724-0555
Terminal rodoviário BARRA FUNDA (11) 3866-1100
INFORMAÇÕES TELEFONICA 102
POLICIA MILITAR 190
SAMU 192
BOMBEIRO 193
Oficial de Registro Civil das Pessoas (11) 2344-1717
Naturais do 8º Subdistrito
Oficial de Registro Civil das Pessoas (11) 3995-6010
Naturais do 47º Subdistrito
23º Tabelião de Notas da Comarca do Capital (11) 4837-4999
Correios 0800-725-7282
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PALAVRAS FINAIS
O Hospital de Força Aérea de São Paulo tem como missão prestar
serviço de excelência em saúde nas dimensões assistencial
e operacional, de acordo com as diretrizes do Comando da
Aeronáutica de forma humanizada, segura e sustentável.
Além disso, tem como visão ser referência na prestação de
serviços de excelência em saúde, de forma humanizada, segura
e sustentável no âmbito do Ministério da Defesa prezando
pelos valores como: ética, excelência, humanização, hierarquia,
disciplina e responsabilidade sócio ambiental.
Portanto, conte sempre com esta Organização para apoio e com
nossos profissionais que muito se orgulham em defender os
ideais da nossa missão de promover saúde.
A DIREÇÃO

24

25
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