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INTRODUÇÃO 

O Hospital UOPECCAN apresenta seu manual, com o 
objetivo de orientar pacientes, acompanhantes e visitantes, 
sobre o funcionamento, serviços e práticas do hospital, 
visando o bem-estar e a recuperação do paciente. A leitura 
deste manual é muito importante.

NOSSA MISSÃO

Instituição que se dedica a atender, com humanismo e 
competência a população, em todos os aspectos relativos 
ao câncer – prevenção, diagnóstico, tratamento, estudos e 
pesquisas.

NOSSA VISÃO

Ser um moderno e excelente centro de referência no 
tratamento do câncer: adulto e infantojuvenil, investir no 
suporte social-humano, na prevenção, diagnóstico, estudos, 
pesquisas e empregar recursos terapêuticos avançados para 
obtenção de maiores índices de cura e qualidade de vida. 

NOSSOS VALORES

•	 Ética, profissionalismo e transparência;
•	 Acolhimento e cuidado integral aos pacientes e seus fa-

miliares;
•	 Hospital multiplicador e disseminador de conhecimentos 

especializados sobre o câncer;
•	 Valorização dos recursos humanos;
•	 Respeito, comprometimento e honestidade. 
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1. Internação

•	 A internação é efetivada somente a partir da ordem e sob 
responsabilidade de um médico(a) do corpo clínico do 
hospital;

•	 A entrada de pacientes para a internação é realizada 
através da recepção das Operadoras de Planos de Saúde/
Particulares de segunda a sexta-feira das 06h30 às 18h 
e pela portaria nos finais de semana, feriados e horários 
noturnos;

•	 Para a internação é necessário apresentar documentos 
pessoais (RG, CPF ou Certidão de Nascimento), carteirinha 
do convênio, cartão SUS e pelo menos dois (02) números 
de telefones para contato;

•	 Todo paciente, preferencialmente, deve ter no ato da 
internação um responsável para subscrever os termos 
necessários para internar;

•	 Em caso de materiais, medicamentos, procedimentos, 
exames, órteses, próteses e itens não cobertos pelas 
Operadoras de Planos de Saúde, não inseridos no 
orçamento prévio particular, ou em caso de internação 
particular, o paciente ou seu responsável deve atentar 
para as regras descritas no Termo de Autorização para 
Tratamento e Responsabilidade por Despesas Médico/
Hospitalares.

2. Recomendações aos pacientes, acompanhantes e vi-
sitantes

•	 Lavar sempre as mãos antes e após contato com o pa-
ciente;

•	 Não falar em voz alta e/ou causar ruídos;
•	 Não entrar em quartos ou setores que não seja onde o 

paciente encontra-se internado;
•	 Não solicitar serviços de enfermagem, ou qualquer outro, 

que não tenha relação com o paciente internado;
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•	 Não trazer malas/sacolas com roupas, edredons, traves-
seiros e cobertores;

•	 Não lavar e/ou estender roupas no interior do quarto;
•	 O paciente deve usar roupa fornecida pelo hospital, sendo 

permitido trazer somente suas roupas íntimas, produtos 
de higiene pessoal, um par de chinelos e fraldas (quando 
necessário);

•	 Objetos de valor como tabletes, computadores portáteis 
ou celulares são permitidos, desde que configurados no 
modo silencioso, entretanto o hospital não se responsa-
biliza pelos mesmos;

•	 É proibido fumar nas dependências do hospital;
•	 É proibido entrar com flores, devido ao controle de infec-

ção hospitalar, e com chimarrão ou qualquer tipo de ali-
mento, porque podem ser prejudiciais ao paciente e cau-
sar náuseas, vômito, diarreia, dentre outros sintomas;

•	 As normas para pacientes em isolamento devem ser res-
peitadas, devido ao controle de infecção hospitalar;

•	 É proibido manusear, por conta própria, medicamentos, 
materiais e equipamentos que só podem ser operados 
por pessoal treinado (tais como soro, bomba de infusão, 
rede de oxigênio, etc);

•	 Entretanto, o acompanhante pode auxiliar o Paciente nas 
refeições, na deambulação (caminhada), banho de leito/
chuveiro, troca de fraldas e higiene íntima, sempre que 
possível e solicitado pela Equipe de Enfermagem;

•	 Aos acompanhantes e visitantes é proibido usar leitos 
(camas) e utensílios de pacientes (copo, jarras, talheres, 
etc), mesmo que não estejam em uso no momento;

•	 Quando solicitado, o acompanhante/visitante deve reti-
rar-se do quarto para a realização de procedimentos;

•	 Se houver necessidade de transferência do paciente para 
a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o quarto/leito deve 
ser desocupado pelos familiares;



5

•	 Informações sobre quadro clínico do paciente são repas-
sadas pessoalmente pelo médico(a) aos familiares na vi-
sita médica ao quarto;

•	 Declarações e atestados devem ser solicitados durante o 
atendimento ao médico(a) responsável. 

3. Visitas aos pacientes 

•	 É necessário ter em mãos um documento de identifica-
ção, fazer o cadastro na portaria e usar a etiqueta de iden-
tificação durante todo o tempo de permanência no hospi-
tal. A mesma regra se aplica aos acompanhantes;

•	 É proibida a entrada de crianças menores de 14 anos;
•	 É proibida a entrada de familiares no centro cirúrgico;
•	 Não é permitida a entrada e permanência de visitantes/

acompanhantes com doenças infectocontagiosas (gri-
pes, resfriados, diarreia, entre outros).

Horários

Enfermaria/Apartamento
08h às 20h 02 pessoas por vez

UTI

08h às 08h15 01 pessoa por horário
11h30 às 12h 02 pessoas por horário
13h às 13h15 01 pessoa por horário
16h às 16h30 02 pessoas por horário
20h às 20h15 01 pessoa por horário

OBS: Conversa com médico(a) plantonista apenas no 
horário das 11h30 às 12h e das 16h às 16h30.
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4. Visitas religiosas
•	 São organizadas pelo representante da Capelania Hospi-

talar, através de um cronograma pré-estabelecido, o qual 
pode ser consultado junto a portaria do hospital;

•	 Caso o paciente e/ou familiar solicite a presença de um 
representante de sua própria Ordem Religiosa, este será 
liberado para a realização da visita após contato mantido 
entre a portaria e a Equipe de Enfermagem e deve seguir 
as mesmas orientações deste manual.

ACOMPANHANTES

•	 A troca de acompanhantes deve ser realizada mediante 
cadastro na portaria, entre às 08h e 20h.  

•	 Após as 20h é permitido apenas um acompanhante por 
paciente internado em apartamento. Caso o paciente 
esteja internado em enfermaria, é permitido apenas um 
acompanhante para pernoite se o paciente apresentar 
idade inferior a 18 anos ou superior a 60 anos, e nos de-
mais casos previstos em legislação;

•	 Para evitar constrangimentos, nas enfermarias o acompa-
nhante deve ser do mesmo sexo que o paciente, exceto 
na Pediatria.

ALIMENTAÇÃO

•	 A dieta dos pacientes é prescrita pelo médico(a) respon-
sável e elaborada sob a supervisão dos profissionais do 
Serviço de Nutrição e Dietética (SND);

•	 Durante o período de internação é muito importante que 
o cardápio estabelecido seja seguido, tendo em vista que 
ele é elaborado de acordo com as necessidades individu-
ais do paciente, considerando o seu tratamento atual (qui-
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mioterapia, cirurgia, ou esteja neutropênico, por exemplo) 
e visando sua recuperação;

As refeições serão servidas a partir
dos seguintes horários

Refeição Horário
Café da manhã 08h
Almoço 11h30
Lanche da tarde 14h30
Jantar 17h30
Ceia 20h

•	 Em caso de dúvidas quanto à dieta e preparações ade-
quadas a cada paciente, sugestões e/ou reclamações 
relacionadas ao SND, o paciente ou acompanhante pode 
procurar o profissional de nutrição do hospital;

•	 Acompanhantes de pacientes internados por Operado-
ras de Plano de Saúde fazem jus às principais refeições 
diárias (01 Café, 01 Almoço e 01Jantar) de acordo com 
as coberturas acertadas no contrato entre o paciente e a 
sua Operadora de Plano de Saúde;

•	 Para os acompanhantes, o hospital dispõe de opções de 
refeições diferenciadas que podem ser consultadas e so-
licitadas a qualquer momento pelo aparelho telefônico do 
próprio quarto no ramal 7060. As refeições complemen-
tares são cobradas a parte independente da acomoda-
ção;

•	 É proibido entrar com chimarrão ou qualquer tipo de ali-
mento, porque podem ser prejudiciais ao paciente e cau-
sar náuseas, vômito, diarreia, dentre outros sintomas. 
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DIÁRIAS

•	 O vencimento das diárias é às 12h;
•	 Em caso de internação em apartamento, as diárias com-

preendem ainda acomodação de um acompanhante, sen-
do as demais despesas cobradas à parte, exceto quando 
possuir cobertura pela Operadora de Plano de Saúde do 
Paciente. 

ALTA HOSPITALAR

•	 Para retirar-se do hospital, o paciente deve ter alta médica 
assinada e liberação da equipe de enfermagem; 

•	 Os documentos e exames trazidos ao hospital antes da 
internação devem ser retirados junto à equipe de enfer-
magem responsável pela ala na qual o paciente esteve 
internado;

•	 Antes de deixar o hospital, o paciente ou o seu respon-
sável deverá dirigir-se ao setor de tesouraria (horário co-
mercial) ou recepção (horário noturno e finais de semana / 
feriado), para efetuar o acerto da conta hospitalar ou des-
pesas adicionais, quando houver.

•	 Na alta hospitalar, o paciente e/ou responsável pelo mes-
mo, receberá um documento para entrega na portaria, o 
qual deverá ser apresentado para sua saída. 

OUVIDORIA

Caso tenha alguma sugestão, agradecimento e/ou crítica 
sobre o atendimento prestado, os mesmos podem ser 
realizados diretamente à ouvidoria da UOPECCAN, pelo 
formulário de avaliação que pode ser depositado nas urnas 
instaladas pelo hospital ou pelo SAC disponível na Internet. 
Sua opinião é muito importante!
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LISTA DE RAMAIS

•	 Hospital UOPECCAN: (45) 2101-7000
•	 Copa/Nutrição: Ramal: 7060
•	 Ouvidoria: Ramal 7025
•	 Telefonista: Ramal 9
•	 Tesouraria: Ramal 7403
•	 Tecnologia da Informação (TI): Ramal 7075 ou 7079

SIGA-NOS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS:

•	 Facebook: facebook.com/uopeccan
•	 Instagram: instagram.com/uopeccan
•	 Twitter: @uopeccan
•	 Flickr: flickr.com/photos/uopeccan
•	 Youtube: youtube.com/uopeccancascavel
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