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Estamos aqui para cuidar de você!

Sabemos que uma internação hospitalar é um 
evento que pode gerar preocupação. Para 
minimizar essa situação, preparamos este manual 
de orientação que visa dar as principais 
informações para o paciente e sua família.

Estamos aqui para atendê-lo(a) da melhor forma 
possível enquanto estiver sob nossos cuidados, 
seguindo os nossos 4 pilares de humanização: 
Segurança, Cortesia, Comunicação e Eficiência. 

Seja muito bem-vindo(a)!



MISSÃO

VALORES
PILARES
DA HUMANIZAÇÃO

VISÃO
Promover, resgatar, 
restaurar e defender a 
dignidade da pessoa 
humana, através de 
um serviço de saúde.

Vida, Pessoa Humana,
Sentido da Vida, Família,
Ética, Ciência e Fé, 
Diálogo. 

Segurança, Cortesia, 
Comunicação, Eficiência.

Ser reconhecido na região 
como um hospital de excelência,
garantindo a sustentabilidade.

Estamos aqui para cuidar de você!



Nossas certificações:

Estamos aqui para cuidar de você!





• Por medidas de segurança, o Hospital São Francisco 
estabeleceu um fluxo diferenciado para os pacientes suspeitos 
ou confirmados para Covid-19:
- Pronto Atendimento Respiratório exclusivo;
- Leitos de internação separados;
- Leitos de UTI separados.
- E toda estrutura de proteção, higiene e segurança 
acompanhada diariamente pelo Núcleo Covid-19.
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Internação



Procedimento de Internação

Em sua chegada ao hospital para realização da internação, 
será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 

- Documento de Identidade (RG ou Certidão de Nascimento) 
ou documento com foto;
- Carteira do Plano de Saúde ou Cartão SUS;
- Guia de Internação preenchida pelo médico e autorizada 
pelo convênio;
- Exames pré-operatórios;
- Assinatura do Termo de Responsabilidade pelo responsável.

Outras informações serão indispensáveis para o 
procedimento de internação, bem como a presença de um 
responsável. 

No ato da internação, cabe ao paciente ou acompanhante a 
leitura do Termo de Responsabilidade e assinatura do mesmo.
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Antes da cirurgia

Verifique com seu médico e/ou na consulta de avaliação pré-
anestésica as orientações de jejum e preparos antes do seu 
procedimento.

É importante:

Ÿ Chegar com antecedência mínima de 02 (duas) horas do 
horário agendado para a cirurgia, acompanhado de um 
responsável;

Ÿ Trazer todos os exames realizados (raio-X, tomografia, 
ressonância magnética, ultrassonografia, avaliação 
cardiológica, exames laboratoriais, avaliação pré-anestésica, 
dentre outros);

Ÿ Em caso de medicamento de uso contínuo (hipertensão, 
diabetes), é necessário trazer os mesmos para a internação;

Ÿ Tomar banho antes da cirurgia;
Ÿ Vestir roupas confortáveis;
Ÿ Não usar jóias, piercings ou outros acessórios, maquiagem 

ou esmalte;
Ÿ Não trazer objetos de valor.
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Objetos pessoais e valores

O hospital não se responsabiliza por pertences, valores em 
dinheiro de pacientes, acompanhantes e visitantes. 

Ao sair para realizar exames, procedimentos ou se houver 
transferência de leitos, os pertences ficarão aos cuidados do 
seu acompanhante ou responsável.
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Cuidado com os
seus pertences!

►►►►►►►►►
►►►►►►►►►
►►►►►►►►►

Cuide dos seus
pertences



Procedimentos Cirúrgicos

Caso você tenha internado em nosso hospital para submeter-
se a uma intervenção cirúrgica ou exame especial, deverá 
ter seguido previamente as orientações médicas referentes ao 
preparo seguindo jejum horas antes da realização da cirurgia 
e outras orientações:

Ÿ No caso do procedimento ocorrer durante seu período de 
internação, você será devidamente preparado previamente 
para a cirurgia ou exame especial, conforme orientação 
médica;

Ÿ Para ser encaminhado para o Centro Cirúrgico você 
necessitará vestir uma roupa especial que será entregue 
pela enfermagem;

Ÿ Caso você esteja utilizando joias, bijuterias, piercings ou 
próteses dentárias deverá informar à enfermagem e retirá-
los, deixando aos cuidados do seu acompanhante ou 
responsável.
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Convênios 



Convênios e Coberturas

Ÿ A maioria dos procedimentos realizados no hospital 
(internação, cirurgias, exames, bem como o uso de 
materiais e medicamentos de alto custo) necessitam ser 
previamente autorizados pelos convênios. 

Ÿ Os convênios analisam as solicitações autorizando ou não 
os procedimentos; esses processos prescindem de 
determinado tempo para a resposta, sendo o Hospital São 
Francisco mero intermediador nesses processos. 

Ÿ Produtos descartáveis e de uso pessoal, tais como fraldas, 
absorventes higiênicos, lâminas de barbear, cotonetes, 
soluções para enxague bucal, cremes hidratantes e de 
proteção da pele, dentre outros produtos, não são cobertos 
pelos convênios e deverão ser trazidos pelos pacientes e/ou 
responsáveis. 
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Convênios e Coberturas

Ÿ Materiais Especiais (Vídeos, Órteses, Próteses, etc) e 
Medicamentos de Alto Custo necessitam de autorização 
prévia, ou se utilizados em caráter de urgência, estarão 
sujeitos à liberação por parte dos convênios após análise 
das auditorias médicas e das apresentações das contas 
hospitalares. 

Ÿ Recomendamos que verifiquem suas coberturas e 
abrangências contratuais junto aos seus convênios. As 
despesas não cobertas ou não autorizadas pelos convênios 
serão cobradas diretamente do paciente e/ou responsável. 
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Paciente Particular

Ÿ Horário de Atendimento 
08h às 18h (de segunda a quinta-feira)
08h às 17h (sextas-feiras)

Ÿ Telefone do Particular: 
Para tirar dúvidas ou solicitação de orçamento encaminhe 
uma foto do seu pedido médico para nossa central de 
atendimento através dos Contatos: 
(12) 3954-2452 
(12) 99623-0995 (WhatsApp)
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Visitantes e 
Acompanhantes



Visitantes e Acompanhantes

Enquanto durar a pandemia do Coronavírus, o HSFA 
seguirá as medidas preventivas:

AS VISITAS PERMANECEM SUSPENSAS em todas as Clínicas 
e UTIs;
 - Será permitido somente um acompanhante por paciente, 
nessas condições:
Ÿ O acompanhante deve ter 18 e até 59 anos de idade.
Ÿ O acompanhante não poderá entrar se estiver com 

qualquer sintoma respiratório (tosse, coriza, espirro, falta de 
ar, congestão nasal, febre).
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Visitantes e Acompanhantes

Ÿ CLÍNICA CIRÚRGICA E PEDIÁTRICA 
Ÿ UNIDADE SÃO FRANCISCO VIDA

Enfermaria –  1 acompanhante das 13h às 20h, todos os dias;
Apartamento – 1 acompanhante nas 24 horas podendo 
haver uma troca de acompanhante por dia.

Ÿ CLÍNICA ONCOMÉDICA 
Ÿ MATERNIDADE  

1 acompanhante nas 24 horas podendo haver uma troca de 
acompanhante por dia.

Ÿ  CENTRO DE PARTO HUMANIZADO 
1 acompanhante de livre escolha da gestante durante o 
trabalho de parto, parto e pós parto.
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Visitantes e Acompanhantes

Ÿ UTI ADULTO
1 acompanhante das 14h às 06h podendo ocorrer uma 
troca ao dia.
Boletim Médico limitado a 1 pessoa ou o próprio 
acompanhante por paciente.

Ÿ UTI PEDIÁTRICA
1 acompanhante nas 24 horas podendo haver uma troca de 
acompanhante por dia.

Ÿ UTI NEONATAL
1 acompanhante (mãe ou pai ou responsável legal) nas 24 
horas podendo haver 1 troca de acompanhante por dia.
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Assistência 

Médico-hospitalar



Informações Médicas

Ÿ As visitas médicas poderão ocorrer em horários alternados, 
porém serão realizadas diariamente.

 
Ÿ Todas as dúvidas relacionadas ao seu tratamento deverão 

ser esclarecidas com as equipes médicas.
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Assistência de Enfermagem

Ÿ Em cada unidade de internação existe um Posto de 
Enfermagem cujas atividades da equipe são coordenadas 
por um enfermeiro responsável - ele deve ser a sua 
referência e de sua família. 

Ÿ Os serviços das equipes de enfermagem estão 
subordinados estritamente a orientação e indicação formal 
das equipes médicas, não sendo permitida nenhuma 
alteração em seu tratamento sem a devida recomendação 
médica.
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Equipe multidisciplinar

Ÿ As unidades de internações contam com  equipes 
multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, 
terapeuta ocupacional e farmacêuticos, especialmente 
voltados ao cuidado individualizado e humanizado.  

Ÿ Tais profissionais poderão auxiliar e acompanhar o 
tratamento hospitalar, conforme cada caso especifico, e 
atuarão mediante solicitação médica.
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Transferência para UTI

Ÿ Caso o paciente seja transferido para a Unidade de Terapia 
Intensiva, o quarto deverá ser imediatamente liberado e 
seus pertences pessoais deverão ser levados pelo 
responsável. 

Ÿ Quando da alta do paciente da UTI para o quarto, o 
responsável será comunicado e deverá então trazer os 
objetos de uso pessoal do paciente.
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Hospitalidade



Hospitalidade

Ÿ Durante sua internação, você contará com as orientações e 
apoio especial de nossa Equipe de Hospitalidade, que 
acompanhará você e seus familiares desde a sua chegada 
até a sua alta hospitalar. 

Ÿ A Equipe de Hospitalidade do HSFA é composta por 
profissionais especializados em acolhê-lo e atendê-lo em 
suas necessidades e dúvidas.

Ÿ Pilares da Humanização do HSFA – segurança, cortesia, 
comunicação e eficiência. Todas as nossas ações são 
fundamentadas nesses pilares.
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Hotelaria e Acomodações

Ÿ O nosso objetivo é atenuar os impactos decorrentes da 
hospitalização e contribuir para que sua permanência no 
hospital possa se transformar em uma experiência 
memorável e positiva, apesar das circunstâncias de uma 
internação hospitalar. 

Ÿ Nossas instalações são compostas em sua maioria por 
leitos duplos que serão disponibilizados conforme a 
acomodação de seu convênio (apartamento ou 
enfermaria). Os quartos possuem  TV, ar condicionado, wi-fi 
e banheiro privativo (consulte disponibilidade).

Ÿ Para garantir sua satisfação e conforto, dispomos do 
Departamento de Hotelaria que é responsável por 
coordenar os serviços: Higiene e Limpeza, Rouparia, 
Nutrição e Dietética.
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Ÿ Em algumas acomodações, disponibilizamos chuveiro com 
aquecimento solar. Para melhor atendê-los no momento 
do banho, salientamos que é necessário abrir primeiro a 
torneira com água quente e depois ajustar a torneira com 
água fria, para adequação da temperatura da água.

Ÿ Nas acomodações em que forem disponibilizados 
controles remotos, solicitamos que os mesmos sejam 
deixados no quarto. Pedimos atenção para que os mesmos 
não fiquem em cima da cama para não correr o risco de ser 
encaminhados junto a lavanderia, com a roupa hospitalar 
que será trocada.

Hotelaria e Acomodações 37



 Refeições do Paciente

Ÿ Todas as dietas do paciente são enviadas de acordo 
com as prescrições do médico e orientadas pela 
Nutricionista.

HORÁRIO DE REFEIÇÃO SERVIDA AO PACIENTE
Café da Manhã_________07h00
Colação________________09h30
Almoço________________12h00
Café da tarde__________14h30
Jantar_________________17h00
Ceia___________________21h00

Ÿ Caso tenha alguma dúvida sobre a sua dieta ou deseje 
algum alimento especial, solicite à Nutricionista, que o 
orientará e atenderá de acordo com a sua necessidade.

Ÿ Solicitações para visita da nutricionista, ligar nos ramais: 
2602 / 2475 / 2596.
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Serviço de Nutrição e Dietética

Ÿ É importante lembrar que, para a sua segurança, não é 
permitida a entrada e utilização de qualquer alimento de 
origem externa (exceções serão tratadas diretamente com 
a Nutricionista). 

Ÿ O Hospital está preparado para oferecer alimentos de 
acordo com suas necessidades e hábitos alimentares.
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Refeições do Acompanhante

Refeições para acompanhantes podem ser solicitadas ao 
Setor de Nutrição e Dietética, no momento da visita das 
copeiras nos quartos ou pelo ramais: 2602 / 2475 / 2596. 

Solicitamos que os pedidos de refeição do acompanhante 
sejam feitos previamente, para que possamos atender com 
qualidade e eficiência, dentro dos horários estabelecidos

HORÁRIO DE REFEIÇÃO DO ACOMPANHANTE
Café da Manhã_________06h30 às 08h00

Almoço________________12h00 às 14h30
Jantar_________________17h00 às 18h30

* O acompanhante será atendido com as 3 principais refeições.
 
Caso as refeições do acompanhante não sejam cobertas pelo 
convênio, estas serão cobradas em caráter particular. Para essas 
situações, o acompanhante deverá se dirigir ao Setor Particular 
e/ou Recepção, para ter acesso a tabela de preços e efetuar o 
pagamento previamente.

O recibo deverá ser apresentado à copeira no ato em que a 
refeição for servida.
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Serviço de Rouparia

Ÿ A troca do enxoval do paciente é feita diariamente. Para 
casos de curta permanência (menos de 48h), o enxoval é 
trocado somente na admissão ou em casos de 
necessidade. 

Ÿ Para essas trocas extras, a equipe de Hotelaria fornecerá 
um novo enxoval e nesses casos será realizado pela equipe 
de enfermagem.

Ÿ Orientamos a todos os clientes que tragam seus itens de 
higiene pessoal, como sabonete, escova e pasta dental, 
shampoo e toalha de banho. Entretanto, diante de 
qualquer eventualidade, não hesite em chamar as nossas 
camareiras, que estarão inteiramente ao seu dispor para 
auxiliá-los nessas necessidades. 

Ÿ Para acompanhantes, a troca de roupa de cama será 
realizada na troca do mesmo ou se houver necessidade. 

Ÿ O contato com o Serviço de Rouparia deve ser através 
dos ramais: 2602 / 2596 / 2478.
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Serviço de Higiene e Limpeza

Ÿ A higiene dos quartos é realizada diariamente, pelo 
menos 2 vezes ao dia, manhã e tarde, ou mais vezes 
sempre que necessário;

Ÿ As técnicas e produtos utilizados para a higienização são 
específicos para o ambiente hospitalar.

Empresa parceira:

43



Ÿ No ato da sua internação, você 
receberá nosso formulário de 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO. 

Ÿ Será muito importante para nós 
sabermos como foi sua experiência 
conosco. Não deixe de responder!

Ÿ Você pode depositar seu formulário 
nas caixinhas de acrílico localizadas 
em cada unidade de internação ou 
entregar diretamente à equipe de 
Hospitalidade na sua alta hospitalar.

Ÿ  Se preferir, você pode também 
acessar o formulário digital!

44Avalie nosso serviço



SAC / Ouvidoria

Ÿ Para melhor atendê-lo, fortalecer a sua comunicação  
conosco em suas expectativas, o Serviço de Atendimento 
ao Usuário (SAU) / Ouvidoria estará ao seu dispor em 
atendimento presencial de segunda a sexta-feira das 08h 
às 18h, para ouvir seus comentários, sugestões, elogios e 
insatisfações. 

Ÿ Caso prefira, pode utilizar nossos canais de comunicação 
como contato telefônico, WhatsApp, formulários de 
avaliação de serviços ou enviando um e-mail, bem como, 
através de nosso site no canal Fale Conosco.

Ÿ Todas as informações serão atentamente analisadas, 
registradas e encaminhadas para providências junto aos 
setores competentes e Departamento de Qualidade para 
identificação das oportunidades de melhoria de processos, 
na busca contínua de aprimoramento dos nossos serviços.

CONTATO:
WhatsApp: (12) 99790-9145
E-mail: sac@hsfa.org.br
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Assistência religiosa



Assistência Religiosa

CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do decreto de 
Dom Cesar Teixeira, bispo da Diocese de São José dos Campos, a 
Capelania está tomando algumas atitudes na prevenção do 
COVID-19 (Coronavírus).

1- Estão SUSPENSAS as Missas, Celebrações, Via Sacra e 
Confissões que acontecem na Capela do Hospital (somente 
online).

2- Fica suspensa a comunhão aos enfermos, levada pelos 
ministros extraordinários, a não ser em caso de viático.

3- Casos urgentes, devem ser comunicados com Zoraide (12) 
99792-2168.

46



Alta Hospitalar



Alta Hospitalar

 CHECK-OUT ALTA HOSPITALAR

Após a prescrição médica de alta, o paciente deverá 
aguardar a finalização  dos procedimentos e orientações 
gerais das equipes de enfermagem e hospitalidade que se 
dirigirão ao quarto para as providências.

Ÿ O paciente terá o período de até 01 (uma) hora para deixar 
o aposento após o término do processo de alta; findo esse 
período uma taxa de permanência será cobrada como 
particular;

Ÿ Os pacientes que dependerem de remoção externa, 
deverão se orientar com a Equipe de Hospitalidade sobre 
eventuais permanências além do período;

Ÿ Não será permitida a saída do paciente do hospital sem a 
presença de um responsável;

Ÿ Na internação particular o responsável pelo paciente 
deverá procurar o Serviço Particular para o fechamento de 
sua conta e quitação de despesas, como refeições de 
acompanhante, ligações telefônicas, entre outras. 
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 Ambiente livre de tabaco

Aqui no Hospital São Francisco de Assis, o comportamento 
tabagista é alvo de atenção multidisciplinar.

O tabagismo traz inúmeros agravos à saúde. Somente na 
fumaça do cigarro existem mais de 4.800 substâncias.
Destas, mais de 250 são tóxicas e 50 são causadoras de câncer.
Essa é uma preocupação mundial, pois estima-se que mais de 
5,4 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da 
exposição ou consumo do tabaco.



Por este motivo, nós nos preocupamos com você. Quando o 
paciente tabagista está hospitalizado, ele deve seguir as 
recomendações médicas, entre elas a de não fumar. Além de ser 
proibido por lei (Lei Antifumo nº 13.541 de 7 de maio de 2009), 
fumar dentro do hospital aumenta os riscos de insucesso do 
tratamento realizado, pois os componentes presentes no cigarro 
e em sua fumaça interagem com o organismo e com as 
medicações recebidas pelo paciente, dificultando sua ação e 
absorção adequada. 

Lembramos que é proibido fumar em todas as áreas internas 
e externas do Hospital, e essa orientação é aplicada para os 
pacientes, visitantes e acompanhantes.



(12) 

99772-3537 

Agende pelo WhatsApp

Fácil | Rápido | Prá�co

AGENDE SUA 
CONSULTA OU EXAME!

CENTRAL DE AGENDAMENTO 
CONSULTAS E EXAMES
O Hospital conta com a Central de Atendimento  
para agendamentos de consultas nas mais 
diversas especialidades e exames. 
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LANCHONETE
A Lanchonete Francisquinho está localizada 
na entrada do estacionamento. 
Pedidos podem ser feitos pelo Whatsapp: 
99725-0264

ESTACIONAMENTO
O Estacionamento do hospital é terceirizado, 
verifique a tabela de preços com o prestador 
de serviço.

SEJA VOLUNTÁRIO
O setor de Captação de Recursos promove 
eventos e ações voluntárias em prol do 
hospital. Quer ajudar? 
Fale conosco! 3954-2422 - 98249-0990



O HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ESTARÁ À 
SUA DISPOSIÇÃO APÓS A SUA ALTA!

Desejamos-lhe uma 

excelente recuperação!



Expediente

Associação Casa Fonte da Vida | CNPJ 50.460.351/0001-53
Texto: Departamento de Hospitalidade
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Rua Ernesto Duarte, 70
Parque Califórnia - Jacareí / SP

12 3954-2400 @hospitasaofrancisco

www.hospitalsaofrancisco.org.br
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