Guia do Paciente
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Seja bem-vindo(a) ao Hospital Albert Sabin!
Nossa equipe agradece por escolher o Hospital Albert Sabin e por confiar aos
nossos cuidados a sua saúde ou a de alguém muito importante para você!
Este Guia foi desenvolvido para melhor orientá-lo durante sua permanência no
Hospital.
Recomendamos que leia com atenção cada orientação e solicitamos sua
colaboração no cumprimento das normas descritas.
Em caso de dúvidas ou sugestões, colocamo-nos à disposição!

Palavra do Diretor Presidente
O Hospital Albert Sabin está com um novo visual! Seguindo a linha
tecnológica e moderna já implementada na estrutura física, nosso site foi
reestruturado com design responsivo e adaptável para acesso mobile. Neste
espaço virtual, você poderá conhecer todos os nossos serviços,
especialidades e atendimentos e também nossas instalações.
Temos o orgulho de gerir uma das melhores equipes hospitalares de
Minas Gerais. Cuidar bem da sua saúde é nosso maior compromisso, sempre
focados na segurança, na humanização e na excelência nos resultados.
Dr. Célio Carneiro Chagas
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1 - O Hospital Albert Sabin
1.1 - Mapa do Hospital e seus acessos
O Hospital está localizado na Rua Dr. Edgar Carlos Pereira 600, Bairro Santa
Tereza, em Juiz de Fora/MG, CEP 36.020-200, que é também nosso endereço para
envio de correspondências.

1.2 - Nossa história
O Hospital Albert Sabin foi fundado em 31 de maio de 1992 com o objetivo de
trazer para Juiz de Fora e região um diferenciado padrão de atendimento e
acolhimento na área de saúde.
Desenvolvemos um trabalho orientado pela humanização em nossas relações
com pacientes, colaboradores, parceiros e fornecedores. Buscamos evolução
tecnológica e capacitação de todo nosso Corpo Clínico e nossa equipe
multidisciplinar, a fim de garantirmos excelência em resultados a favor da
valorização da vida.
Em nosso Hospital, há áreas de atuação que abrangem programas de medicina
preventiva, unidade da mulher e da criança, berçário online, atendimento médico
d e u rg ê n c i a e e m e rg ê n c i a , i n te r n a ç õ e s te ra p ê u t i c a s d e a l t a
complexidade/reabilitação e outros serviços, todos guiados por altos padrões de
segurança e qualidade.
Nossa equipe assistencial está preparada para atender os pacientes e fazemos
questão de treiná-la constantemente dentro de um padrão que prioriza o
desenvolvimento de competências humanizadas a favor dos nossos processos.
1.3 - Evolução constante
O Hospital Albert Sabin está em processo de expansão. Novas unidades, novas
tecnologias e novos modelos de gestão estão sendo incorporados em nosso dia a
dia. Do ponto de vista físico, temos o objetivo de dobrar o número de leitos,
promovendo sempre um ambiente humanizado com equipe qualificada e focada
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em prestar a melhor assistência possível.
1.4 - Missão, visão e valores
Missão: Prestar assistência em saúde fundamentada na segurança, na humanização e na ética, garantindo crescimento responsável.
Visão: Ser reconhecido como centro de excelência e referência na assistência em
saúde.
Princípios e Valores:
- Compromisso com a sociedade, com o meio ambiente e com a perenidade da
Instituição.
- Ética, respeito e transparência em todas as relações estabelecidas.
- Qualidade e segurança em todos os procedimentos e processos.
- Humanização na cultura da atenção ao paciente e na gestão empresarial.
- Cuidado com a imagem institucional.
- Estímulo para o crescimento pessoal e profissional.

2 - Cuidado seguro ao nosso paciente: sua
participação é essencial!
Nosso objetivo principal é cuidar da saúde dos nossos pacientes dentro de um
ambiente seguro. O compromisso com a segurança de todos que aqui estão é um
valor que cultivamos desde nossa origem. Para isso, é importante que todos
participem das atividades de cuidados durante a permanência aqui no Hospital
Albert Sabin.
A colaboração do paciente e do acompanhante reduz riscos e amplia as
chances de uma estadia mais segura.
Como o paciente e seus familiares podem participar do cuidado seguro?
- Pergunte sempre o que não compreender;
- Faça perguntas aos profissionais que assistem o paciente;
- Forneça todas as informações solicitadas;
- Conheça e participe do seu plano de tratamento;
- Apoie a equipe nas normas e nos procedimentos;
- Mantenha atenção aos avisos e às orientações fornecidas pela Instituição;
- Conheça e respeite seus direitos e suas responsabilidades perante a Instituição.
Nosso Serviço de Controle de Infecção Hospitalar recomenda aos
acompanhantes, familiares e visitantes:
- Higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente;
- Verificar e respeitar as restrições de acordo com o quadro clínico do paciente;
- Não sentar no leito do paciente;
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- Não trazer flores para os pacientes, pois podem transportar bactérias e vetores
(insetos);
- Não manipular curativos, drenos e acessos venosos;
- Não circular em outros quartos.

3 - Direitos e responsabilidades do paciente
DIREITOS:
- Ser tratado com dignidade, respeito e igualdade por todos os colaboradores deste
Hospital, sem qualquer forma de discriminação.
- Ser identificado por seu nome e sobrenome e não pelo nome de sua doença,
número ou outra sigla qualquer.
- Poder identificar colaboradores do Hospital Albert Sabin pelo uniforme e pelo
crachá de identificação, constando nome e cargo, sempre posicionados para fácil
visualização.
- Ter sua privacidade, singularidade e integridade física mantidas durante sua
permanência no Hospital.
- Ter assegurada a confidencialidade das informações sobre seu tratamento pelo
sigilo ético dos profissionais que aqui atuam, salvo se acarretarem riscos para a
comunidade e para os profissionais deste Hospital.
- Receber, de forma transparente e clara, as informações sobre seu tratamento,
doença e hipótese diagnóstica.
- Ter acesso ao seu prontuário médico em, no máximo, 15 dias úteis, contendo
documentos e histórico do paciente, evolução da doença, condutas terapêuticas e
outras anotações clínicas.
- Indicar um representante legal que venha a representá-lo em situações de
necessidade e/ou falta de autonomia.
- Ter acesso ao setor de Ouvidoria para registrar queixas, elogios e outras
observações com a garantia de ter sua privacidade respeitada.
- Ter disponibilizadas para si e para seus familiares as normas que regem a doação
de órgãos e tecidos.
RESPONSABILIDADES:
- Ter em mãos todos os documentos necessários para autorização do convênio em
caso de atendimento.
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- Eleger uma pesoa como responsável por sua internação e eventuais autorizações.
- Fornecer informações precisas sobre seu histórico de saúde, doenças prévias,
alergias, procedimentos médicos anteriores e demais dados relevantes acerca de
sua saúde.
- Cuidar de sua saúde, observar e seguir todas as recomendações dadas pela equipe
do Hospital, assumindo a responsabilidade pelo não cumprimento das orientações.
- Alimentar-se de acordo com as orientações médicas.
- Não manipular equipamentos e materiais que esteja usando (sondas, soro,
acessos e outros).
- Usar a Ouvidoria como canal de comunicação e reclamação, respeitando os
colaboradores e demais pacientes.
- Cuidar e/ou deixar com familiares seus pertences pessoais.
- Não circular pelo Hospital sem que esteja acompanhado de um profissional da
equipe do Sabin.
- Respeitar a proibição do consumo de cigarros ou similares no ambiente hospitalar.
- Honrar todos os compromissos financeiros referentes à sua permanência no
ambiente hospitalar.

4 - Orientações para pacientes e acompanhantes
Para melhorar o atendimento e buscar sempre a sua segurança, o Hospital
Albert Sabin tem algumas recomendações que devem ser respeitadas. Solicitamos
aos pacientes e aos familiares apoio no segmento dessas recomendações para
melhor conforto e tranquilidade durante a estadia no Hospital.
4.1 - Identificação
Para circulação das dependências do Hospital, o paciente deve estar
devidamente identificado com pulseira e seus familiares com crachá de
identificação afixado em local visível.
4.2 - Pertences
É vedada a qualquer profissional do Hospital Albert Sabin a guarda, mesmo que
temporária, de qualquer bem e/ou pertences de pacientes, familiares e
acompanhantes, ficando a guarda e a atenção com esses bens e pertences na
responsabilidade do familiar ou acompanhante da confiança do paciente.
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O Hospital Albert Sabin não se responsabiliza por eventuais perdas ou danos
em pertences pessoais de pacientes e acompanhantes.
Os pertences encontrados após a alta hospitalar serão mantidos sob guarda do
setor de Hotelaria do Hospital Albert Sabin por um período mínimo de 15 (quinze)
dias. Durante esse período, o Hospital tentará contato com o responsável pela
internação e/ou o paciente por 2 (duas) vezes. Após o período de 15 (quinze) dias,
caso o objeto não seja resgatado, o mesmo poderá ser doado ou descartado pelo
Hospital.
4.3 - Visitas/horários
- Apartamentos - 9h às 20h30 (1 acompanhante + 2 visitantes por vez);
- Enfermarias - 14h às 18h (2 visitantes por vez. Se o paciente tiver acompanhante,
é permitida a entrada de mais 1 visitante);
- CTI Adulto - 17h às 18h (2 visitantes acima de 18 anos por dia);
- CTI Neurológico - 11h30 às 12h e 17h às 18h (2 visitantes acima de 18 anos por
leito e por período, sem troca);
- CTI Cardiológico - 11h às 12h e 16h30 às 17h30 (2 visitantes acima de 18 anos por
dia. Na parte da manhã, os visitantes poderão permanecer por 30 minutos. À tarde,
poderão permanecer por 1 hora, sem troca);
- UTI Neonatal e Pediátrica - 11h às 11h30 e 16h às 17h30 (É permitida a entrada
somente dos pais. Às segundas-feiras, das 17h às 17h30, é permitida a entrada dos
avós, com permanência de 2 visitantes por leito, sem troca).
Para que possamos efetuar um Cuidado Seguro ao nosso paciente, sua
participação é essencial!
Siga sempre as recomendações abaixo para sua própria segurança e segurança
dos pacientes que estão internados.
- Lave as mãos antes e após ter contato com o paciente, retirando adornos como
anéis, relógios e pulseiras.
- Não toque nos aparelhos, a não ser que seja solicitado ou autorizado por alguém
da equipe médica ou de enfermagem.
- Se o seu familiar estiver em algum tipo de isolamento, antes de entrar, dirija-se à
enfermaria do setor para ser orientado.
- Conforme determina a Lei Municipal nº 11.873, de 29 de julho de 2009, não fume
dentro das dependências do Hospital.
- Não traga ou ofereça alimentos que não estiverem prescritos na dieta nutricional
do paciente.
-8-

de complicações musculoesqueléticas, cardiorrespiratórias e neurológicas,
buscando sempre o conforto e a saúde de nossos pacientes.
Nossos fisioterapeutas poderão lhe orientar quanto aos procedimentos
necessários antes e após a alta hospitalar.
Fonoaudiologia
O profissional de Fonoaudiologia atua dentro do Hospital Albert Sabin na
avaliação e na reabilitação das funções da deglutição, da fala e da audição,
acompanhando a evolução de cada paciente.
Farmácia
Em nossa Farmácia, são controladas e armazenadas todas as medicações
prescritas para os pacientes. Nossos profissionais são altamente qualificados para
um excelente trabalho e rápida recuperação de cada pessoa que passa por nosso
Hospital.
Tesouraria
A Tesouraria é responsável pelo controle, fechamento e recebimento dos
débitos financeiros oriundos da internação e/ou outros procedimentos, bem como
pela emissão dos tickets de alimentação do acompanhante.
Recepção
Nossa Recepção o orientará acerca do primeiro contato com o Hospital, dos
procedimentos administrativos necessários para a internação, bem como sobre o
gerenciamento dos controles de TV e os demais processos necessários durante a
estadia no Hospital Albert Sabin.
4.5 - O papel da nossa Ouvidoria
Nosso serviço de Ouvidoria é um canal direto de comunicação do Hospital
Albert Sabin com seus clientes. Seu papel fundamental é receber sugestões de
aprimoramento, reclamações ou críticas a respeito dos serviços prestados e ofertar
tratativas céleres e eficazes às demandas recebidas.
Sua opinião é muito importante para que possamos buscar a excelência em
nossos atendimentos e indispensável para a melhoria contínua de nossos
processos.
A Ouvidoria está localizada no andar térreo e funciona de segunda a sextafeira, das 8h às 13h e das 14h às 17h.
O telefone para contato é o (32) 3249-7195.
Você também pode dar sua opinião através da nossa Pesquisa de Satisfação,
disponível nas recepções e nos apartamentos ou do e-mail sac@sabinjf.com.br.
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- Não sente-se ou deite-se na cama do paciente. Ela é de uso exclusivo do mesmo.
- Caso você esteja com alguma doença infectocontagiosa (conjuntivite, dor de
garganta, doença respiratória, diarreia, entre outras), recomendamos que não
sejam realizadas visitas a pacientes internados.
- Não é permitida a entrada de crianças menores de 12 anos no Hospital Albert
Sabin.
- Não se alimente das refeições do paciente. Nosso Hospital possui uma equipe de
nutricionistas que indicará a dieta específica para cada paciente e é importante que
a dieta seja respeitada.
- Respeite a privacidade dos outros pacientes e não entre em outros quartos sem
necessidade. Concentre seu cuidado e atenção apenas ao paciente que você foi
visitar.
- Para que sejam oferecidas todas as condições de conforto, tranquilidade e
segurança aos pacientes do Hospital, é muito importante reduzir o número de
pessoas que circulam pelas enfermarias. Respeite sempre o limite de visitantes
para cada acomodação.
- Não traga flores para os pacientes internados, pois elas podem transportar
bactérias e vetores (insetos).
4.4 - Como nossa equipe pode lhe orientar?
Médicos
Com um Corpo Clínico altamente capacitado e preparado para atender com
eficiência e agilidade, o Hospital Albert Sabin busca sempre a excelência em seus
atendimentos.
Os médicos que cuidam de você ou de seu familiar lhe orientarão quanto ao
seu estado de saúde ou do paciente.
Enfermeiros e técnicos de enfermagem
O setor de Enfermagem do Hospital Albert Sabin busca incessantemente o
melhor para o paciente, objetivando uma melhora em sua qualidade de vida.
A equipe de Enfermagem o orientará sobre a melhor forma de cuidar-se ou
cuidar do paciente tanto no Hospital quanto em casa, após a alta hospitalar.
Nutricionistas
A equipe de Nutrição o orientará sobre a alimentação do paciente, tanto no
Hospital quanto em casa, após a alta hospitalar.
Fisioterapeutas
Nossa equipe de Fisioterapia é responsável pela prevenção e pelo tratamento
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5 - Acomodações
5.1 - Apartamentos
O Hospital Albert Sabin possui os mais amplos e modernos apartamentos da
rede hospitalar de Juiz de Fora.
Construídos sob as normas da Vigilância Sanitária, todos os novos aposentos
apresentam lavatório como mecanismo de barreira contra infecções hospitalares.
Desta forma, o ato de lavar as mãos, que é a primeira medida para se evitar
infecções hospitalares, torna-se rotineiro no momento da assistência. Os novos
apartamentos apresentam também espaço amplo para a acomodação e a
locomoção do paciente e do acompanhante. O piso lavável facilita a higienização, e
o arejamento e a luminosidade naturais permitem adequada aclimatação dos
pacientes. O pé direito elevado ameniza a sensação de enclausuramento, comum
em pacientes enfermos. Todos estes aspectos vêm ao encontro da filosofia de
humanização abraçada pelo Hospital Albert Sabin.
Itens dos apartamentos:
- Itens de série: banheiro privativo, cama elétrica, sofá-cama para o acompanhante,
guarda-roupa, piso lavável e lavabo.
- Itens não obrigatórios oferecidos gratuitamente: poltrona para o paciente, mesa
para refeições, frigobar, ar-condicionado, cortina blackout, roupa de cama para o
acompanhante.
- Serviços pagos: TV, internet wireless, telefonia, refeições do acompanhante.
5.2 - Enfermarias
O Hospital Albert Sabin possui acomodações amplas e arejadas para permitir
um atendimento mais humanizado, em harmonia com a missão de nossa
Instituição.
As enfermarias são compostas por dois ou três leitos. Isso significa que você
poderá dividir o quarto com um ou dois pacientes. O espaço ocupado é comunitário.
O banheiro, os armários, o frigobar e a TV também são comunitários nos
apartamentos. Devido ao número maior de pessoas dentro do quarto, as
enfermarias não contemplam a permanência de acompanhantes, exceto, como
determinado por lei, para menores de 18 anos e maiores de 65 anos.

6 - Internação
6.1 - Procedimento de internação
A internação no Hospital Albert Sabin somente poderá ser efetuada sob a
responsabilidade de um médico cadastrado no Corpo Clínico de nosso Hospital.
Dirija-se à recepção de internação em posse dos documentos originais
necessários para o procedimento.
Os convênios cobrem as despesas hospitalares de acordo com o contrato
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assinado pelo cliente. É de suma importância que o cliente e/ou seu responsável
financeiro tenha conhecimento das normas de seu convênio, pois nos isentamos da
responsabilidade por uma possível demora ou limitação de cobertura para
efetivação da internação. Portanto, contamos com sua compreensação.
Menores de 18 anos, maiores de 60 anos ou incapacitados por qualquer razão
(física ou legal) necessitam da presença de um responsável pela internação.
Na hipótese de um procedimento não estar coberto pelo seu contrato, haverá
um contato prévio para acordo sobre o mesmo.
A diária hospitalar compreende o período de 24 horas, contados a partir da
entrada do paciente no Hospital.
Para maior segurança do paciente, no momento da internação, ele deverá ser
identificado através de pulseira com nome completo, data de nascimento e o
número de registro no Hospital Albert Sabin. Recomendamos a confirmação desses
dados pelo próprio paciente e/ou responsável. Essa pulseira deverá ser mantida
durante todo o período de internação.
O que trazer?
Esteja em posse dos documentos originais necessários para o procedimento de
internação:
-Documento de identificação oficial com foto;
- CPF;
- Cartão do plano de saúde;
- Guia de solicitação médica.
Traga seus objetos e produtos de higiene pessoal, bem como roupas e calçados
apropriados para o período de internação.
6.2 - Medicamentos
É muito importante avisar ao médico responsável todos os medicamentos de
uso do paciente, inclusive os que são usados em casa, visando assegurar a
continuidade ou não do uso do medicamento também no Hospital.
Após a confirmação dos medicamentos e das dosagens prescritos, será
realizado estudo para identificação de possíveis discrepâncias entre eles.
Caso necessário, também pode ocorrer intervenção farmacêutica.
6.3 - Exames complementares
Lembramos que para o bom acompanhamento posterior de qualquer
tratamento de saúde, é importante ter em mãos os resultados dos exames para
uma análise comparativa por parte do médico. Para informações referentes aos
exames e sua realização, solicitamos a gentileza de contatar a equipe de
enfermagem do setor.
6.4 - Prontuário médico
O prontuário médico é a principal ferramenta de comunicação entre os
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profissionais que participam do cuidado com o paciente, sendo a guarda física
responsabilidade do Hospital. Toda informação gerada é de caráter sigiloso, de
acesso restrito às pessoas que participam do cuidado do paciente ou àqueles
autorizados e registrados em prontuário pelo próprio e/ou responsável legal.
Em caso de necessidade de requisição do prontuário, o próprio paciente ou seu
responsável legal deverá solicitá-lo presencialmente ao Arquivo de Prontuários
Médicos. O prazo de entrega é de 20 dias após a alta hospitalar.
6.5 - Consentimento Informado
O Hospital Albert Sabin entende e respeita o direito às informações
relacionadas aos tratamentos, aos procedimentos e às cirurgias e se preocupa em
estabelecer o registro destes sempre que forem indicados pelo médico. Essa prática
é formalizada por meio do Termo de Consentimento Informado após o paciente
e/ou seu responsável receber todas as orientações do médico. Somente em caso de
emergência não será solicitada a assinatura do paciente e/ou responsável.

7 - Hospedagem
7.1 -Serviços de Hotelaria
Diariamente, a equipe de Higiene e Limpeza realiza a limpeza e a desinfecção
dos apartamentos.
A distribuição do enxoval é realizada também diariamente pelas camareiras e
as trocas de roupas de cama são realizadas pela Enfermagem.
O Hospital fornece diariamente ao paciente o conjunto completo de cama (dois
lençóis, uma fronha, um cobertor, um travesseiro) e banho (uma toalha e um tapete
de banho). Para o acompanhante, é oferecido o enxoval para cama, com troca em
dias alternados.
É proibido estender roupas e objetos nas janelas do Hospital.
Caso seja necessário acionar o Serviço de Higiene e Limpeza ou as camareiras,
favor entrar em contato com a equipe de Enfermagem.
7.2 - Serviços de TV, internet wireless, telefonia e refeições do acompanhante
Para solicitação dos serviços de TV, dirija-se (pessoalmente) à Recepção de
Internação, localizada no andar térreo do Hospital.
Para solicitar o serviço de telefonia, favor entrar em contato com a Recepção de
Internação pelos ramais 7012 ou 7089. Todas as ligações serão cobradas no
momento do check-out.
Para solicitação dos serviços de internet wireless e refeições do
acompanhante, dirija-se (pessoalmente) à Tesouraria localizada no andar térreo do
Hospital.
Para efetuar ligações telefônicas:
Para efetuar uma ligação local, para celular, interurbana ou internacional:
Disque 0 + o número desejado.
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Para ligações externas a cobrar:
Disque 0 + 9090 + o número desejado.

8 - Alimentação - Serviço de Nutrição e Dietética
A alimentação do paciente é supervisionada por uma nutricionista clínica, que
determina o cardápio de acordo com a dieta prescrita pelo médico responsável.
Os pacientes que precisam ter sua alimentação monitorada recebem a
visita diária das nutricionistas no período da manhã a fim de verificar a evolução e
as mudanças necessárias na alimentação.
As dietas do paciente estão incluídas na diária hospitalar. Caso o
acompanhante deseje fazer suas refeições no Hospital, orientamos procurar a
Tesouraria, localizada no andar térreo, para informar-se sobre a cobertura pelo
convênio. Lembramos que é importante a aquisição do Ticket Refeição com
antecedência.
Horário das refeições do paciente:
Desjejum - 7h15 às 8h15;
Almoço - 11h15 às 12h30;
Café da tarde -14h15 às 15h15;
Jantar -17h30 às 18h30;
Ceia - 20h às 21h.

9 - Transferência interna e alta hospitalar
9.1 -Transferência interna
Sempre que o paciente necessitar ser transferido para uma Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), o apartamento por ele ocupado deve ser liberado imediatamente,
não sendo permitida a permanência do acompanhante e pertences de ambos no
mesmo. Nos casos de retorno do paciente para uma unidade onde ele já esteve, o
leito disponibilizado não será necessariamente o mesmo ocupado anteriormente.
O paciente e/ou familiar que desejar a troca de apartamento deve comunicar
seu interesse à enfermeira responsável do setor. A transferência somente será
realizada levando-se em consideração a disponibilidade e o nível de ocupação do
Hospital no momento do pedido.
9.2 - Alta hospitalar
Ao determinar a alta do paciente, o médico comunica à enfermeira do setor,
iniciando os procedimentos administrativos. A Enfermagem acionará o Serviço de
Hotelaria. Em seguida, a família deverá encaminhar-se à Tesouraria (localizada no
andar térreo do Hospital).
O paciente deverá aguardar no apartamento um representante da equipe de
Enfermagem, que irá acompanhá-lo até a saída do Hospital.
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10
e bebê
1 - -OMamãe
Hospital
Albert Sabin
10.1 - Espaço de Parto Humanizado
O Hospital Albert Sabin, dentro da sua filosofia e missão, preconiza o
atendimento humanizado, valorizando a vida, com capacitação de toda a equipe
como um dos pilares de trabalho, ampliando, cada vez mais, sua capacidade de
atender melhor.
Nosso Hospital já realiza o Parto Hospitalar Humanizado, que é um
atendimento personalizado e individualizado para cada paciente, dentro das
Normas Técnicas do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da
Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia,com música ambiente, iluminação
adequada, entrosamento da equipe, participação do pai ou acompanhante e
colocação do bebê para amamentar logo após o nascimento. Destaca-se que mãe e
bebê permanecem juntos no alojamento conjunto durante todo o período de
internação.
Pensando num maior conforto da paciente e do recém-nascido, o Albert Sabin
possui o Espaço de Parto Humanizado, com hotelaria privilegiada, num local
individualizado, com cama/poltrona de parto humanizado, banqueta de parto,
Bolas de Bobat, banheira de hidromassagem, controle de luminosidade, conforto
térmico e acústico, filmagem, palestras disponibilizadas em vídeos, além de
equipes médica e de enfermagem capacitadas para esse atendimento.
Esperamos você para conhecer nosso Hospital, na certeza que humanizar é
acreditar na fisiologia da gestação e do parto, é respeitar esta fisiologia e apenas
acompanhá-la, é perceber, refletir e respeitar os diversos aspectos culturais,
individuais, psíquicos e emocionais da mulher e de sua família.
Humanizar é devolver o protagonismo do parto à mulher, garantir-lhe o direito
de conhecimento e escolha. E, citando nosso inspirador, Michel Odent, “para mudar
o mundo, é preciso mudar a forma de nascer”.
10.2 - Berçário
Estrutura especialmente concebida oferece aconchego à mãe e aos pequenos
pacientes neste momento em que a vida se inicia.
Depois do parto, uma equipe multiprofissional especialmente preparada está
disponível para prestar atendimento ao bebê.
A identificação é feita ainda no Centro Cirúrgico. Como complemento, existe a
filmagem do parto por profissionais especializados*. Exibido ao vivo para os
familiares, o vídeo registra o carinho dedicado nos cuidados com cada recémnascido.
* Serviço não obrigatório por parte do Hospital, mas disponível na maioria das
vezes.
10.3 - Berçário online
No Hospital Albert Sabin, a chegada ao mundo é cercada de cuidados especiais.
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Depois do parto, uma estrutura especial oferece aconchego à mamãe e seu bebê.
O Berçário trabalha no conceito moderno de “alojamento conjunto”, no qual
mãe e filho permanecem juntos durante toda a internação, na “Unidade da Mulher e
da Criança”, com todo apoio da equipe multiprofissional, com incentivo à
amamentação e orientações sobre os cuidados com o bebê.
Se houver necessidade de cuidados especiais, contamos com a equipe
multidisciplinar da UTI Neonatal e Pediátrica, com instalações modernas e de alto
nível.
O Berçário Online, disponível no site do Hospital
http://site.sabinjf.com.br/bercario-online/, oferece também dicas de cuidados
com o bebê com sua alimentação e hora do banho, instruções sobre o enxoval da
mamãe e do bebê, bem como galeria de fotos e informações sobre o Curso para
Gestantes e Futuros Pais promovido pelo Hospital.

11
comodidades
1 - -OServiços
Hospitale Albert
Sabin
11.1 - Lanchonete
O Hospital Albert Sabin possui uma lanchonete, localizada no andar térreo com
diversas opções.
O horário de funcionamento é das 7h20 às 21h de segunda a sexta, e das 8h às
19h20 aos sábados, domingos e feriados, o cardápio e os valores dos itens
encontram-se disponíveis na própria lanchonete (não é oferecido o serviço de
entrega nos apartamentos).
11.2 - Capela e serviços religiosos
No andar térreo, há uma capela aberta 24 horas aos pacientes e aos
acompanhantes.
Para visitas religiosas, favor entrar em contato com a Recepção de Informações.
11.3 - Estacionamento
O Hospital Albert Sabin disponibiliza um serviço de estacionamento
terceirizado, com funcionamento 24h. Os valores e as tarifas encontram-se no
guichê do próprio estacionamento.

Os boletins médicos das unidades fechadas (CTIs Adulto e
Neurológico, CTI Cardiológico e UTI Neonatal e Pediátrica) são divulgados diariamente a partir das 8h e das 20h e podem ser obtidos pelo
telefone (32) 3249-7000, desde que seja informado o nome completo
do paciente.
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12
telefônica
1 - -OAgenda
Hospital
Albert Sabin
Berçário

(32) 3249-7051

Gastrocenter

(32) 3249-7124

Geral (PABX)

(32) 3249-7000

Internação

(32) 3249-7012
(32) 3249-7089

L.A.C – Anatomia
Patológica

(32) 3249-7134

Laboratório Cortes Villela

(32) 3249-7796
(32) 3224-2836

Marcação de Consulta

(32) 3249-7004

Ouvidoria

(32) 3249-7195

Recepção da Emergência

(32) 3249-7010
(32) 3249-7030

Segunda, quarta, quinta e
sexta, das 7h30 às 17h30.
Terças, das 7h30 às 16h30.

Segunda a sexta, das 7h às 21h.
Sábados, domingos e feriados,
das 7h às 19h.

Segunda a sexta, das 8h às 13h
e das 14h às 17h

Recepção de Informações (32) 3249-7120
(roleta)
Recepção de Internação

(32) 3249-7012

Sabincor

(32) 3249-7095

Tesouraria

(32) 3249-7119

Ultrimagem

(32) 3257-4000

Segunda a sexta, das 8h às 17h

Segunda a sexta, das 7h às 20h.
Sábado, das 8h às 12h
(agendamento externo de
exames)

- 17 -

Rua Dr. Edgar Carlos Pereira 600 - Bairro Santa Tereza
Juiz de Fora/MG - CEP 36.020-200
www.sabinjf.com.br
contato@sabinjf.com.br
(32) 3249-7000
Sabinjf

Fonte das imagens da capa e contra-capa: www.freepik.com

