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Programas de Qualidade

O Hospital Albert Sabin (HAS) trabalha para a excelência em gestão. 
Para atingir este objetivo, contamos com o monitoramento contínuo 
e a avaliação constante do setor de Qualidade aliado à 
responsabilidade e ao empenho de todos os colaboradores para 
exercer as melhores práticas e prestar assistência com segurança e 
qualidade aos nossos pacientes. Assim, o hospital participa de dois 
programas de certificação de Qualidade – ONA e Qmentum.

A ONA (Organização Nacional de Acreditação) certifica a qualidade 
de serviços de saúde no Brasil, tendo como foco principal a 
segurança do paciente. Atualmente, o HAS é Acreditado Pleno ONA 
(Nível III), que contempla instituições que apresentam gestão 
integrada, com processos ocorrendo de maneira fluída e plena 
comunicação entre as atividades, além de atender aos critérios de 
segurança do paciente em todas as áreas de atividade, incluindo 
aspectos estruturais e assistenciais.

A Acreditação Qmentum assegura que as organizações 
credenciadas atendam aos requisitos internacionais de controle de 
qualidade e boas práticas assistenciais, promovendo a melhoria 
contínua de todos os processos que envolvem o atendimento ao 
paciente através da orientação e monitoração dos padrões de alta 
performance para que as organizações melhorem constantemente o 
seu desempenho. O hospital é integrante do programa e busca a 
acreditação internacional com objetivo de elevar o hospital a nível 
internacional em suas políticas, protocolos e práticas de segurança, 
que contribuem para um atendimento de alta qualidade.
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Internação

O setor de Internação é responsável pelo acolhimento dos pacientes 
e pela formalização de sua entrada no Hospital Albert Sabin. No ato 
da internação o paciente ou seu responsável legal assina o Contrato 
de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares.

Documentos necessários para a admissão:

• Documento com foto (carteira de identidade, CNH ou passaporte);
• CPF;
• No caso de menores de idade, ou maiores incapacitados, deve ser 
apresentado o registro de nascimento ou RG, além do documento de 
identidade do responsável legal;
• Carteira do convênio*.

* Cobertura Contratual pelos Planos de Saúde refere-se à 

cobertura contratada entre o paciente e seu plano de saúde, 

mediante as carências cumpridas e passíveis de restrições 

contratuais entre as partes. Com o conhecimento de seus 

direitos contratuais, o paciente é corresponsável em 

providenciar todas as autorizações necessárias, podendo por 

meio do site da ANS verificar o rol de procedimentos cobertos 

pelos planos de saúde.

Exames especializados, procedimentos cirúrgicos, materiais e 
medicamentos são autorizados de acordo com o cumprimento de 
carências e coberturas preestabelecidas pelo plano de saúde 
contratado pelo paciente.

No momento da internação, certifique-se a respeito da abrangência 
do seu plano de saúde, bem como das limitações e exclusões. As 
despesas não cobertas pelo convênio serão cobradas à parte.
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Internação particular

Para mais informações sobre valores e formas de pagamento, entre 
em contato com o setor Tesouraria, localizado no térreo ramal 7119.

Internação cirúrgica

As internações serão realizadas de acordo com o horário 
estabelecido pela equipe cirúrgica e conforme disponibilidade de 
leitos.

Aos familiares de pacientes internados com procedimento 
agendado com reserva de UTI, solicitamos que desocupem o 
apartamento em até 60 (sessenta) minutos após o paciente ser 
encaminhado ao Centro Cirúrgico. A permanência do familiar no 
quarto incidirá cobrança de diária em caráter particular.

Transferência interna

Em caso de transferência do paciente para outra acomodação do 
hospital, o quarto em que o paciente se encontrava deverá ser 
desocupado pelos acompanhantes em até 60 (sessenta) minutos 
após o paciente ser encaminhado a Unidade de Terapia Intensiva. A 
permanência do familiar no quarto incidirá cobrança de diária em 
caráter particular.

Se houver dúvidas, consulte o setor de Internação. 
Funcionamento 24 horas – ramal 7012 ou 7089.

Transferência externa

A transferência para outro hospital, por solicitação do próprio 
paciente ou do responsável legal, será realizada mediante liberação 
médica e contato com o hospital de destino.

Para mais informações, consulte o setor de Internação.
Das 7h às 19h – ramal 7012 ou 7089.
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Termo de consentimento

O termo de consentimento é um documento que informa os riscos e 
benefícios do tratamento proposto  pela equipe médica assistente. O 
momento de sua aplicação é o propício para esclarecimento de todas 
as dúvidas relacionadas ao tratamento proposto. Converse com seu 
médico. O sucesso do tratamento também depende de você.

Serviço de ambulância

O Hospital Albert Sabin não dispõe de ambulância para remoção 
de pacientes. Para solicitar o serviço consulte seu plano de saúde.

Identificação do paciente e acompanhantes

• Uma pulseira de identificação, na cor branca, com nome 
completo e data de nascimento do paciente, será colocada no 
pulso, seguindo o protocolo de segurança adotado pela 
instituição.

• Para garantir a segurança de todos, os acompanhantes e 
visitantes deverão se identificar na recepção de acesso, onde 
receberão um crachá que deverá estar visível durante toda a 
permanência no hospital. A ausência de crachá ou de sua 
visibilidade poderá resultar em abordagem por qualquer 
profissional que trabalhe no hospital.
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Medicamentos

Somente medicamentos prescritos por profissionais habilitados 
na instituição serão ministrados aos pacientes. No momento da 
internação, informe todos os medicamentos, vitaminas, 
fitoterápicos, chás ou suplementos de uso regular ou contínuo.

Para garantir segurança aos pacientes, foi estabelecido um 
rigoroso controle de uso de medicamentos, de modo que todos 
os fármacos ou fitoterápicos usados durante a estada no hospital 
só serão ministrados após prescrição médica. Medicamentos 
trazidos de casa não serão ministrados, com exceção de 
situações especiais em que a equipe médica, em conjunto com a 
farmácia clínica, permitam.

Medicamentos de uso contínuo, não disponíveis imediatamente 
no hospital, deverão ser entregues à equipe de enfermagem para 
análise das equipes médica e farmacêutica clínica. O hospital não 
fornece medicamentos para acompanhantes, familiares ou 
visitantes. Se necessário, o serviço de hospitalidade poderá 
indicar farmácias no entorno do hospital com sistema de entrega 
de medicamentos.

Equipe

A equipe multidisciplinar do Hospital Albert Sabin está pronta 
para dar o suporte ao paciente em todas as fases do tratamento. O 
grupo que atende as internações é composto de médicos, 
enfermeiros, nutr ic ionistas , farmacêuticos, psicólogos, 
fonaudiólogos, fisioterapeutas e serviço odontológico. Juntos, 
podemos adotar ações eficazes para o bem-estar do paciente e 
da sua família.
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Enfermagem

Para ter a presença de um profissional da enfermagem em seu 
quarto, basta acionar a campainha ao lado do leito que ele irá 
atendê-lo em suas expectativas e necessidades. Sempre que 
houver questionamentos relacionados à assistência, solicite a 
presença de um profissional da enfermagem.

Médicos Assistentes

O médico assistente é o escolhido pelo paciente ou representante 
legal, responsável pelo cuidado médico durante toda a 
internação. A integração entre médicos assistentes e equipe 
multiprofissional do hospital proporciona um cuidado integral e 
seguro ao paciente.

Corpo Clínico

O Hospital Albert Sabin conta com um corpo clínico altamente 
qualificado, que acompanha o paciente durante toda sua 
internação.

Serviço de Psicologia

Quando solicitado pela equipe médica, disponibilizamos nosso 
serviço de psicologia para prestar apoio aos pacientes internados 
com avaliações e pareceres especializados. Solicite este 
profissional para o seu médico assistente ou do corpo clínico.

Fisioterapia

O serviço de fisioterapia atua em todas as especialidades, nas 
áreas respiratória e motora, pois conta com atendimento 
integrado que permite uma visão global do paciente e uma 
abordagem individualizada, focada no tratamento de diversas 
patologias. A solicitação desse serviço é feita sempre pelo 
médico responsável.
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Fonoaudiologia

O s e r v i ç o  d e  f o n o a u d i o l o g i a  p r o m o v e  a s s i s t ê n c i a 
fonoaudiológica hospitalar e tem por objetivo reestabelecer 
deglutição funcional, promover reintrodução de alimentação 
oral e estimular a comunicação. A solicitação desse serviço é feita 
pelo médico responsável.

Nutrição

O serviço de nutrição do Hospital Albert Sabin é composto por 
nutricionistas, técnicos de nutrição e funcionários operacionais.

O atendimento ao paciente é feito através da visita da 
nutricionista, e esse momento deverá ser aproveitado para 
esclarecimento nutricional, objetivando melhorar a aceitação da 
dieta e o hábito alimentar.

Parceiros

O Hospital Albert Sabin conta, 
a i n d a ,  c o m e m p re s a s  q u e 
prestam serviço apenas para os 
pacientes internados, entre elas 
estão: SAP, Fonotreat, Reabilitar 
e RenalPrime.

O Hospital Albert Sabin também 
é sede para diversas empresas 
que prestam serviços não só 
para pacientes internados como 
para pacientes externos: Cortes 
Villela, Gastrocenter, O2 Sabin, 
Sabincor, Ultrimagem, Sabinest 
e Solus Sabin.
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Hotelaria

Hospedagem  | Valores e pertences

• O colaborador do Hospital Albert Sabin é proibido de guardar 
qualquer pertence de pacientes, familiares e acompanhantes, 
mesmo que temporariamente. Tais pertences devem ficar sob 
responsabilidade do familiar ou acompanhante de confiança do 
paciente.

• O Hospital Albert Sabin não se responsabiliza por eventuais 
perdas ou danos em pertences pessoais de pacientes e 
acompanhantes.

• Após as 21h será permitida a permanência de apenas um 
acompanhante por apartamento, conforme autorização da 
operadora de saúde. Verifique a cobertura pela operadora de 
saúde no setor Tesouraria.

• No quarto, o pernoite do acompanhante inclui roupa de cama. 
Outros serviços serão cobrados na alta hospitalar. Verifique a 
cobertura pela operadora de saúde no setor Tesouraria.

• Taxa de Acompanhante: para os pacientes que não possuem 
cobertura para acompanhante pelo plano de saúde será cobrado 
o valor do pernoite do acompanhante de forma particular. O 
pernoite do acompanhante inclui enxoval. Verifique a cobertura 
pela operadora de saúde e tarifas com o setor Tesouraria, 
localizado no Térreo.

Acomodações

Os apartamentos de internação dispõem de TV a cabo, internet 
w i -fi ,  te le fone , f r igobar,  a r -cond ic ionado, ambientes 
diferenciados e sistema de chamada da enfermagem.

O hospital dispõe de acomodações para portadores de 
deficiência ou com necessidades especiais.

10



Incêndio

O Hospital Albert Sabin possui equipamentos de combate a 
incêndio, alarme e saídas de emergência identificadas por placas 
de sinalização na cor verde. 

No caso de incêndio, siga as orientações dos colaboradores 
identificados como participantes da Brigada de Incêndio. Eles 
possuem um “botton” vermelho no crachá de identificação.

Telefonia

Todas as ligações telefônicas serão cobradas do paciente no 
momento da alta hospitalar. Por gentileza, verificar tarifas e 
contratação do serviço com o setor de Internação.

• Ligações internas: disque o ramal desejado;
• Ligações locais: disque 0 + número desejado;
• Ligações para celular, DDD ou DDI: disque 0 + número desejado.

Informações importantes

Em nosso hospital, nenhum comunicado de cobrança é realizado 
via telefone ou qualquer outra forma de comunicação, e todo e 
qualquer pagamento deve ser feito exclusivamente no setor 
Tesouraria.

Caso receba algum telefonema ou solicitação que gere dúvidas, 
por gentileza, entre em contato diretamente com o setor 
financeiro.

O hospital mantém a privacidade, a confidencialidade e proteção 
dos dados dos pacientes em conformidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados. Não serão fornecidas informações por 
telefone, fax ou e-mail.

O painel de gases, com saída de oxigênio, ar comprimido e vácuo, 
deve ser manipulado apenas pela equipe assistencial.
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Televisão

O hospital dispõe do sistema de televisão a cabo. O controle 
remoto da televisão está no leito e deve permanecer no leito 
durante e após  sua  permanência no quarto.

Verificar a contratação e tarifa do serviço com o setor de 
Internação.

Serviços de conveniência

Com o objetivo de oferecer mais comodidade e facilitar a 
permanência do paciente e do seu acompanhante, o hospital 
conta com uma equipe para lhes dar suporte e disponibilizar 
alguns serviços de conveniência.

Serviços de hospitalidade

A equipe de hotelaria está pronta para atender às suas 
necessidades e às de seus acompanhantes e prestar as 
informações necessárias, a fim de tornar a sua estada mais 
confortável.

A seguir, alguns serviços disponibilizados pela equipe de 
hospitalidade:
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Serviço de Atendimento ao Cliente (Ouvidoria)

Espaço destinado a oferecer atendimento humanizado e serviços 
diferenciados de concierge para pacientes e familiares.

Localização: Térreo
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

O hospital possui um canal direto de relacionamento com os seus 
pacientes e um atendimento individualizado e permanente, 
responsável por monitorar o conforto dos pacientes e a 
satisfação pelo atendimento prestado por toda a equipe do 
hospital. A Ouvidoria coloca-se à disposição para melhor atender 
ao paciente e seu acompanhante.

A manifestação do paciente sobre os serviços e o atendimento 
prestado durante sua permanência é muito importante para o 
hospital. Sabemos que dessa forma conseguiremos aprimorar 
nossos serviços.

Assim, reclamações, sugestões ou elogios podem ser feitos por 
meio de formulários de avaliação:
• Formulários de Pesquisa de Satisfação 
• E-mail: sac@sabinjf.com.br
• Telefone: (32 ) 3249-7195.

Governança e camareiras

O serviço de higienização dos apartamentos é realizado 
diariamente das 7h às 16h, e a revisão ocorre no período noturno. 
A equipe está à disposição 24 horas para atender a solicitações de 
limpeza ou recolhimento de lixo extra, o que pode ser feito 
diretamente à equipe de enfermagem do andar.
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Achados e perdidos

Os pertences dos pacientes serão mantidos no hospital por um 
prazo de 30 dias sob a responsabilidade da equipe de hotelaria  
no ramal 7182  de 7h às 17h.

Após esse período, todo e qualquer material será doado a uma 
instituição filantrópica.

Vale lembrar que não nos responsabilizamos por objetos e 
valores esquecidos ou deixados no quarto.

Serviços religiosos

Estamos à disposição, caso você queira receber a visita de 
religiosos. Se precisar de ajuda para localizar representantes de 
qualquer religião, entre em contato com a Ouvidoria. Nossa 
Capela, localizada no térreo é um ambiente acolhedor aberta 24 
horas aos pacientes e aos acompanhantes.

Pedidos de farmácia

O hospital não fornece medicamentos para acompanhantes ou 
visitantes. Solicitamos que entre em contato com a recepção ou 
setor de Hotelaria.

Internet

Serviço gratuito, ilimitado e disponível. Solicitamos que entre em 
contato com a Recepção Internação para informação do login e 
da senha nos ramais: 7012 ou 7089.

Estacionamento

O Hospital Albert Sabin disponibiliza um serviço de estaciona-
mento terceirizado, com funcionamento 24h. Os valores e as tari-
fas encontram-se no guichê do próprio estacionamento.
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Sabin Café - Cafeteria

O Sabin Café, localizado no térreo é uma excelente opção para 
seu almoço/jantar ou café. Um ambiente acolhedor com 
excelente cardápio, funcionamos todos os dias de 7h às 20h40.

Consulte o cardápio através do WhatsApp (32) 3249-7041 ou 
leia o QRCode abaixo:

Os pedidos devem
ser retirados no Café.

Visita

Informações para visitantes e acompanhantes

As visitas contribuem com a recuperação do paciente, 
entretanto, pedimos que sejam obedecidas as normas internas e 
o horário de visita.

Normas internas para visitantes
e acompanhantes:

• Para maior segurança de todos os nossos pacientes, visitantes e 
colaboradores devem se identificar na recepção e portar o crachá 
de identificação durante toda a sua permanência no hospital;
• Não é permitida a entrada de crianças menores de 12 anos, 
exceções devem ser conduzidas com a equipe médica;
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• A visita às demais dependências do hospital é permitida apenas 
com autorização prévia da administração;
• É proibido fumar nas dependências do hospital, de acordo com a 
portaria nº 731, artigo 4º, do Ministério da Saúde, lei 3.868, de 
24/06/02;
• Não é permitido entrar sem camisa e/ou em trajes de banho, bem 
como consumir alimentos nos corredores;
• Importante seguir as orientações da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH).  Veja mais informações na página 19;
• A permanência do visitante após o horário de visita incidirá na 
cobrança da diária de acompanhante como particular, caso não 
haja cobertura pelo plano. Esse valor será cobrado na alta do 
paciente.

Horários de visita

Para segurança e melhor recuperação dos pacientes, sugerimos 
no máximo dois visitantes por vez nas unidades de Internação e 
um na Terapia Intensiva.

CTI Geral e Cardiológico: 17h às 18h
CTI Neurológico: 15h às 16h
UTI Neonatal e Pediátrica: 16h às 17h30

Unidades de internação:

Apartamento: 9h às 21h
Enfermaria: 14h às 18h
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Alimentação

Alimentação de pacientes internados

Serviço de Nutrição e Dietética
Contamos com uma equipe de nutricionistas responsáveis pela 
conduta dietoterápica que realizam visitas diárias aos pacientes, 
determinando a dieta de acordo com a prescrição do médico 
assistente.

As copeiras são responsáveis pela distribuição das refeições e se 
colocam à disposição em caso de dúvidas.

Informações importantes

Para acompanhantes de pacientes internados em apartamento as 
refeições serão servidas no apartamento.
A compra ou so l i c i tação de re fe ições para todos os 
acompanhantes de pacientes deve ser realizada diariamente de 
forma presencial na tesouraria do Hospital, localizada no térreo. 
Para consultar o valor das refeições, entre outras informações, 
ligue no ramal 7119. 
As solicitações devem ser realizadas até os seguintes horários:

ALMOÇO: até 9h30
JANTAR: até 15h30
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Alta Hospitalar

Após a alta médica, o paciente e o acompanhante devem 
aguardar a nossa equipe, que efetuará as orientações necessárias 
sobre a continuidade dos cuidados em sua residência e os 
acompanhará até o departamento Financeiro para a liberação da 
saída do hospital.

Após a alta, o quarto deverá ser liberado em até 1 (uma) hora. Na 
impossibilidade de o responsável legal estar presente no 
momento da alta hospitalar, cabe ao paciente reconhecer os 
serviços prestados e as despesas realizadas.

As diárias vencem às 12 horas. Após este horário, será cobrada 
uma nova diária.

A conta hospitalar deve ser fechada na tesouraria do Hospital, 
das 7h às 19h, no ramal 7119.

As despesas médico-hospitalares não cobertas pelo convênio 
serão cobradas na alta do paciente.

Abaixo, algumas dicas importantes para o momento da alta 
hospitalar:
• Organize todos os seus pertences de modo que nenhum seja 
esquecido no quarto;
• Lembre-se de checar o armário.

Toda refeição servida ao acompanhante dever ser exclusi-
vamente para seu consumo, não devendo ser compartilhada com 
o paciente, pois esse ato poderá colocar em risco o estado de 
saúde do mesmo.

18



Conta

As despesas são fechadas diariamente pela Tesouraria do 
hospital, que é responsável por informar o valor da fatura parcial e 
realizar as devidas cobranças. Solicitamos que entre em contato 
diretamente com a Tesouraria para mais informações sobre a 
forma de pagamento e os itens não cobertos pelo convênio.

Pacientes internados em nome de algum plano de assistência que 
não apresentarem a documentação regularizada terão suas 
despesas cobradas de forma particular.

A diária começa a ser cobrada a partir da internação do paciente, 
independentemente do horár io em que e la ocorreu. A 
alimentação do acompanhante será cobrada ao paciente, exceto 
para planos de assistência à saúde que possuem esta cobertura 
contratual e/ou de acordo com a RN 211, de 11 de janeiro de 2010.

Informações pós-alta

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.

Orientações do Serviço de Controle de Infecções
Relacionadas à Assistência à Saúde (SCIRAS)

Uma das maiores preocupações do Hospital Albert Sabin diz 
respeito aos cuidados em relação à prevenção e ao controle das 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).
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Higienização das mãos com 
água e sabão ou álcool gel

Esta é a principal medida de prevenção de infecção. Deve ser 
realizada ao entrar e sair do hospital e leito/quarto, quanto tiver 
contato com superfícies, e principalmente quando for tocar no 
paciente. O álcool só pode ser utilizado se as mãos estiverem sem 
sujidade visível. 

Medidas de precaução específicas

Alguns pacientes com determinadas doenças infecciosas 
necessitam de cuidados especiais.

As medidas de precaução específicas podem ser observadas na  
entrada do quarto, através de sinalização com placas (precaução 
de contato, precaução para gotículas, precaução aerossóis).

Caso o paciente esteja com a placa de sinalização, siga as 
orientações desta, em caso de dúvidas dirija-se ao posto de 
enfermagem do setor para orientações.

O hospital dispõe de uma equipe multidisciplinar, que tem como 
missão prevenir e controlar a ocorrência de infecções nos 
p a c i e n te s i n te r n a d o s .  A S C I R AS a t u a co m b a s e e m 
conhecimentos científicos, normas legais e troca de experiência 
com outras instituições.

Um ponto primordial para o sucesso desse trabalho é a 
participação dos acompanhantes, familiares e visitantes, que 
podem colaborar adotando medidas simples, porém eficazes.

Leia com muita atenção todas essas recomendações e, em caso 
de dúvida, converse com nossa equipe de enfermagem.
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Camas

Sentar nas camas dos pacientes é desaconselhável. Utilize as 
poltronas e as cadeiras disponíveis nos quartos.

Doenças

Pessoas com suspeita de doença infectocontagiosa como gripe, 
conjuntivite, febre de qualquer natureza e infecções não devem 
visitar o hospital.

Cateteres, sondas, 
curativos e equipamentos

Devem ser manuseados somente por pessoas treinadas e 
autorizadas. Em caso de dúvida, solicite a orientação da equipe 
de enfermagem.

Celulares

Evite o uso do celular nas dependências onde há paciente, pois ele 
pode ser vínculo de transmissão de microorganismos.

Flores Naturais

Não é permitido flores ou plantas nos quartos dos pacientes. A 
umidade e a presença de material orgânico em vasos favorecem o 
crescimento de bactérias e fungos.

Objetos Pessoais

No intuito de evitar infecções cruzadas, não é permitida a troca de 
objetos de uso pessoal entre os pacientes.
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Conheça as Seis Metas de Segurança do
Paciente que fazem parte do atendimento
de qualidade do Hospital Albert Sabin.
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1  andar, ao lado da recepção.



Funcionamento 24h

 sabinjf.com.br                   sabinjf

Telefone: (32) 3249-7000.

Endereço: R. Dr. Edgard Carlos Pereira, 600,
Santa Teresa, Juiz de Fora - MG, 36020-200.
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