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ORIENTAÇÕES
PARA PACIENTES, 

ACOMPANHANTES E VISITANTES
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1. Nossa história
Inaugurado em 2004, o Hospital Aeroporto foi fundado 
para suprir a carência de serviços hospitalares na região 
de Lauro de Freitas e Litoral Norte, tornando-se referência 
em prestação de serviço de saúde, em especial no 
atendimento de emergências e urgências. O hospital está 
preparado para procedimentos de alta complexidade com 
um moderno Centro Cirúrgico e Unidade de Tratamento 
Intensivo bem equipados e com profissionais qualificados.

A busca constante pelo aperfeiçoamento dos serviços e do acolhimento aos 
pacientes motivou uma ampla reforma e modernização da infraestrutura, que 
marca uma nova fase na trajetória do hospital.

NOSSA MISSÃO
Acolher e cuidar de vidas.

NOSSA VISÃO
Ser referência no atendimento de 
excelência, promovendo assistência 
à saúde de forma integral e 
individualizada.

NOSSOS VALORES
Ética

Cordialidade

Responsabilidade

Servir ao próximo

Credibilidade 

Respeito
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2. Infraestrutura 
para assistência
• UTI

• Apartamentos 

• Enfermaria (dois leitos em cada)

• Emergência 24 horas clínica e ortopédica

• Centro Cirúrgico

• Centro de Diagnóstico com exames de 
bioimagem: ultrassonografia, tomografia 
computadorizada, raio X, ressonância 
magnética, ECO, ECG, Holter, Mapa

• Laboratório de análises clínicas e patologia

• Ambulatório com diversas especialidades

• Serviço de endoscopia e colonoscopia

• Serviço de hemodinâmica

• Day Hospital

3. Acomodações
O Hospital Aeroporto possui dois tipos de 
acomodações: apartamento privativo e apartamento 
compartilhado com até dois pacientes.

São 80 leitos distribuídos em:

• 20 apartamentos;

• 30 leitos em acomodações compartilhadas, 
com apenas dois pacientes em cada 
enfermaria;

• 20 leitos de UTI;

• 10 leitos de Day Hospital. 
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4. O que levar para o 
hospital
Para maior conforto do paciente, o Hospital Aeroporto 
sugere que traga objetos e produtos de higiene pessoal, 
como escova de dentes, creme dental, sabonete, 
shampoo e chinelos (apenas o necessário para sua 
estadia).

Todo o enxoval (cama e banho), tanto para o paciente como para o 
acompanhante, será fornecido pelo hospital.

5. Orientações 
para visitantes e 
acompanhantes
A presença de familiares e amigos melhoram a 
recuperação e criam um ambiente favorável à saúde 
e ao bem-estar dos pacientes. Por isso, as visitas 
são bem-vindas, mas é importante ter atenção a 

algumas regras para preservar o conforto, a tranquilidade e a segurança de 
todos.

• Para os pacientes internados em apartamento, é obrigatória a 
permanência de familiar ou acompanhante durante toda a estadia no 
hospital. Solicitamos apenas que, se houver troca de acompanhante, que 
seja feita até as 22h;

• Para os pacientes internados em enfermaria (acomodação 
compartilhada), não é possível a permanência de acompanhantes, 
exceto para as crianças e adolescentes até 18 anos, para os idosos a 
partir de 60 anos e para os pacientes com necessidades especiais;

• A vestimenta de acompanhantes e visitantes deve ser adequada ao local. 
É importante estar sempre de sapatos fechados e camisas que protejam o 
corpo. Roupas de banho e shorts não são permitidos no acesso ao hospital;  
 
 
OBS: Situações excepcionais serão avaliadas caso a caso pela Diretoria da 
unidade.
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• O telefone celular deve ser mantido em modo silencioso para evitar 
incômodo aos pacientes. Pelo mesmo motivo, todos devem evitar falar 
alto dentro do hospital;

• É proibida a utilização de aparelhos eletrônicos e celulares para 
filmagem e registro de imagens nas dependências do hospital, bem 
como, de profissionais da unidade;

• Visitantes e acompanhantes não devem acessar as áreas restritas às 
equipes do hospital;

• Não é permitido fumar nas dependências do hospital, nem entrar com 
flores e animais;

• Prevenção a fraudes: em razão de denúncias sobre falsas ligações 
a familiares de pacientes em diversos hospitais do país, o Hospital 
Aeroporto alerta que a instituição não realiza negociações, não solicita 
depósitos bancários e não faz cobranças relativas a pagamentos 
por telefone. Toda e qualquer dúvida deve ser compartilhada com o 
hospital;

• Visita com crianças: não é permitida a entrada de crianças menores 
de 12 anos nas dependências do hospital, mesmo que elas estejam 
acompanhadas por um adulto. Casos excepcionais podem ser avaliados 
pela equipe de Enfermagem, em conjunto com o Serviço Social e 
Psicologia;

• Identificação e acesso: para visitar um paciente, o primeiro passo é dirigir-
se ao balcão do visitante, localizado no térreo, na Recepção do Centro 
Médico. As visitas precisam identificar-se, apresentando um documento 
de identidade para que possam ter acesso ao local onde o paciente está 
internado (UTI, apartamentos ou enfermarias);

• Pertences e objetos pessoais: os valores e objetos pessoais dos 
visitantes e pacientes não são de responsabilidade do Hospital 
Aeroporto. Os visitantes e acompanhantes devem manter bolsas, 
carteiras e valores pessoais sob sua guarda. Todo e qualquer objeto 
encontrado nas dependências do Hospital Aeroporto deve ser entregue 
no Serviço de Hotelaria. 
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6. Horários de visita
Apartamento: das 8h às 22h

• É recomendável que o paciente receba apenas 
dois visitantes por vez no apartamento.

Enfermaria: das 14h às 19h

• O paciente poderá receber até três visitantes 
por dia, porém permanecerá apenas um 
visitante por vez na enfermaria.

UTI: das 15h às 17h e das 20h às 21h

• A visita na UTI ocorre individualmente, com permanência máxima de 
15 minutos. São permitidos três visitantes no horário da tarde e um no 
horário da noite.

7. Boletim Médico
Nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), os 
boletins médicos para os familiares são realizados 
todos os dias, no final da visita da tarde, às 17h. No 
boletim, o médico plantonista estará disponível para 
dar, pessoalmente, aos familiares e responsáveis, as 
informações referentes à evolução do quadro clínico 
do paciente internado.

Para garantir uma comunicação eficaz e segura, o hospital não fornece 
informações de paciente por telefone.

OBS: Situações excepcionais serão avaliadas caso a caso pela diretoria da 
unidade. 
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   8. Qualidade e 
Segurança do Paciente
Qualidade e segurança são conceitos fundamentais para 
a garantia de serviços de excelência na área da saúde. 

Por isso, o Núcleo de Qualidade do Hospital Aeroporto realiza um esforço 
contínuo de padronização dos processos de atendimento ao paciente, além 
disso, a nossa equipe recebe capacitação permanente e mantemos firme o 
propósito de ser uma instituição de saúde segura, confiável e eficiente, com 
o paciente no centro do cuidado. 
 
O Núcleo de Segurança do Paciente avalia e monitora nossos indicadores e 
metas que fazem parte dos padrões internacionais de qualidade e segurança 
do paciente. 
São elas: 
 
1 - Identificação correta do paciente;

2 - Comunicação efetiva;

3 - Uso seguro de medicamentos;

4 - Cirurgia segura; 

5 - Prevenção do risco de infecções;

6 - Prevenção do risco de queda.

9. Serviço de Controle  
de Infecção Hospitalar 
(SCIH)  
O Hospital Aeroporto mantém, permanentemente, medidas de prevenção e 
controle relacionadas à infecção hospitalar. O serviço é realizado por equipe 
multidisciplinar e especializada que faz constante vigilância epidemiológica e 
sanitária na instituição, onde o foco principal é a segurança do paciente.

Há várias medidas de prevenção e controle das infecções hospitalares, sendo 
a higiene das mãos a principal destas medidas. Por isso, todos devem ter 
atenção com atitudes simples, mas fundamentais:
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• Higienizar as mãos frequentemente dentro do ambiente hospitalar;

• Não sentar no leito do paciente;

• Não é permitida a entrada de alimentos para pacientes. Todos os 
pacientes passam por avaliação nutricional e têm a sua dieta preparada 
exclusivamente para o quadro clínico em que eles se encontram no 
momento. Além disso, a entrada de alimentos pode contribuir para o 
risco de infecção hospitalar;

• Não manipular cateteres, drenos, soros e artigos em uso pelo paciente;

• Não visitar paciente se estiver gripado;

• Evitar colocar objetos pessoais em cima da cama do paciente – bolsas, 
sacolas, celulares, capacetes e outros;

• Respeitar as medidas de precaução e isolamento. Se houver sinalização 
específica, os visitantes e acompanhantes devem perguntar à 
enfermagem do setor o que utilizar, antes de entrar no quarto do 
paciente e sempre que necessário;

• Evitar entrar na UTI para visitar o paciente com pertences pessoais;

• Durante a pandemia Covid-19, é obrigatório o uso de máscara durante 
todo o período no hospital.

10. Serviço de Nutrição
O plano alimentar dos pacientes internados é composto por seis refeições 
diárias, conforme quadro clínico.

Desjejum: 7h30       

Colação: 10h       

Almoço: 12h

Lanche: 15h                     

Jantar: 18h

                                      Ceia: 21h

Quando o paciente é internado no hospital, ele recebe a visita do nutricionista 
para a Avaliação Nutricional. Neste momento, é muito importante que o paciente 
diga quais alimentos gosta e quais não gosta e se tem alguma alergia alimentar. 
As refeições serão elaboradas de acordo as informações fornecidas pelo 
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paciente, em conjunto com a prescrição médica e as orientações/necessidades 
nutricionais.

Sobre as refeições para o acompanhante, no momento da internação será 
informado pela equipe se o plano de saúde cobre esse serviço. Salientamos 
que a refeição do acompanhante segue um planejamento do cardápio do 
dia, não sendo possível atender preferências alimentares.

Para as refeições que não são cobertas pelo plano de saúde, os 
acompanhantes e visitantes têm algumas opções:

• Máquinas de lanches na Recepção;

• Comprar as refeições diretamente com o hospital, efetuando o 
pagamento na Recepção da Emergência. Para isto, basta ligar para a 
Unidade de Nutrição (ramal 8177), informar-se sobre o cardápio do dia 
e realizar o pagamento, antecipadamente, na Recepção da Emergência. 
Este procedimento é necessário para que o serviço de nutrição planeje 
a preparação com antecedência. Para reservar as refeições, veja com 
atenção os horários:  desjejum, até as 21h do dia anterior; almoço, até 
as 8h; e jantar, até as 15h;

• Atenção: é proibida a entrada de alimentos e bebidas, de quaisquer 
tipos, nas dependências do hospital. Também não é permitido alterar 
ou interferir na dieta prescrita para o paciente. O plano nutricional leva 
em conta a prescrição médica e as preferências do paciente, sendo parte 
importante do tratamento de saúde.
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11. Telefones e 
acesso à internet
Todos os apartamentos contam com telefone. Para 
realizar ligações externas é necessário adquirir 
créditos com pagamento prévio no Setor de 
Internamento, que fica na Recepção do Ambulatório, 
funcionando todos os dias, das 6h às 18h.

Todos os apartamentos recebem chamadas externas por meio 
da discagem dos prefixos 3503 ou 3288, seguidos dos números 
correspondentes dos apartamentos.

Acesso à internet: Dispomos do sinal de wi-fi “Hospital Aeroporto”, que 
se encontra disponível para acesso pelos clientes. 

Telefones úteis:

• Geral: 3288-8100 | 3503-1014

• Hotelaria: 3288-8182

• Serviço Social: 3288-8216

• Psicologia: 3288-1073

• Enfermagem: 3288-8161 (Ala A) | 3288-8163 (Ala B)

• Nutrição: 3288-8147 | Copa: 3288-8177

• Telefonista: 3288-8116

• UTI A: 3288-8170 

• UTI B: 3288-8198

12. Acessibilidade
• Em frente ao hospital há um ponto de táxi e 

também uma parada de ônibus servida por 
diversas linhas;

• A 1km do hospital está a Estação Aeroporto 
do Metrô. A ligação entre esta estação e o 
hospital pode ser feita por linhas específicas 
de ônibus;

• O acesso para visitantes e acompanhantes deve ser feito pela 
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portaria principal, no lado esquerdo do prédio do hospital, na 
Recepção do Ambulatório, de segunda a domingo, das 7h às 
19h. No período de 19h às 7h, o acesso é feito pela Recepção da 
Emergência, seguindo o fluxo de horários de visita.

13. Conta hospitalar
Todo paciente particular tem direito a receber uma 
cópia detalhada da sua conta hospitalar, sendo essa 
encaminhada por e-mail (informado no ato do cadastro 
para atendimento), juntamente com a nota fiscal. Os 
honorários médicos podem não ser incluídos na conta 
hospitalar. A negociação destes valores deve ser feita 
diretamente entre paciente/responsável e médico.

14. Alta hospitalar
A alta hospitalar e a transferência para outro hospital 
só poderão ser feitas após a liberação médica. 

O período de internação, assim como todos os 
serviços do Hospital Aeroporto, inclusive o de 
nutrição, encerram-se no momento da alta médica. 
A partir deste momento, é permitida a permanência 
de paciente e acompanhante na acomodação por 
período máximo de uma hora. Após este tempo, não havendo a liberação 
da acomodação, será cobrada uma diária, de acordo com a tabela de 
clientes particulares.

15. Prontuário do Paciente
O Hospital Aeroporto compreende a importância de os 
pacientes terem fácil acesso a suas informações médicas, 
mas, ao mesmo tempo, precisa preservar a privacidade 
dos registros. Por isso, há alguns procedimentos para a 
entrega de cópia do Prontuário do Paciente. 

As informações contidas no prontuário são de 
propriedade do paciente, sendo a guarda física 

responsabilidade do hospital. Toda informação gerada tem caráter sigiloso 
e apenas as pessoas que participam da assistência ao paciente e aquelas 
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autorizadas formalmente por ele ou por seu representante legal poderão 
ter acesso ao prontuário. Em caso de necessidade de cópia do documento, 
deverá o próprio paciente ou seu representante legal (por meio de 
procuração ou curatela) solicitá-la ao Setor de Internação, após a alta do 
paciente, por via de formulário próprio.

16. Direitos e deveres 
dos pacientes
O tratamento de saúde é responsabilidade de todos 
os profissionais envolvidos e também dos pacientes. 
A participação destes, tanto dos internados como em 
atendimento ambulatorial, é fundamental para o sucesso do tratamento. 
Por isso, é muito importante que conheçam os seus direitos e deveres e 
participem ativamente do tratamento.

Direitos dos pacientes:

1. Obter um atendimento digno, atencioso e respeitoso por parte de todos 
os profissionais de saúde, sem discriminação de qualquer natureza;

2. Ser identificado e tratado pelo seu nome, sobrenome ou nome social;

3. Não ser identificado e tratado por números, códigos ou de modo 
genérico, desrespeitoso ou preconceituoso;

4. Saber o nome, a categoria profissional, a especialidade, a função e 
o cargo de quem lhe está prestando assistência. Os profissionais do 
hospital devem sempre portar o crachá de identificação em local visível 
e identificar-se para os pacientes;

5. Receber informações sobre os medicamentos que lhe são administrados;

6. Ter informações claras, objetivas e compreensíveis sobre as ações 
diagnósticas, terapêuticas, tratamentos propostos, riscos, alternativas 
de tratamento e prognósticos. Quando o paciente não compreender 
uma explicação do médico ou de qualquer outra pessoa, deve perguntar 
novamente e pedir mais informações;

7. Ser prévia e expressamente informado quando o tratamento proposto 
for experimental ou fizer parte de pesquisa;

8. Formalmente autorizar um representante legal, ou familiar, para que 
tenha acesso às informações sobre o tratamento e prontuário médico;

9. Consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida, com 



14

adequada informação para o exercício de sua autonomia, procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos a serem nele realizados, observadas as 
normas legais em vigor;

10. Confidencialidade e sigilo profissional, desde que não acarrete 
riscos a terceiros ou à saúde pública. O paciente tem o direito ao 
sigilo sobre seu tratamento e sua condição de saúde. O hospital só 
dará informações a pessoas autorizadas por ele, exceto no caso de 
doenças que precisam obrigatoriamente ser informadas aos órgãos 
de controle de saúde pública;

11. O paciente idoso, com mais de 60 anos, e pessoas com menos de 
18 anos têm o direito de manter um acompanhante durante sua 
hospitalização, segundo o critério médico;

12. Receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou religiosa 
quando hospitalizado;

13. Receber avaliação, orientação e manejo da dor;

14. Requerer as informações de seu prontuário;

15. Receber resultados dos exames que desejar;

16. Ter acesso às contas referentes a suas despesas particulares, após a 
prestação do serviço realizado e fechamento das mesmas (após a alta).

Deveres do paciente:

1. Fornecer informações precisas e completas sobre seu histórico de saúde, 
doenças prévias, procedimentos médicos anteriores e outros problemas 
relacionados a sua saúde;

2. Informar as mudanças inesperadas de seu estado de saúde atual aos 
profissionais responsáveis pelo seu tratamento;

3. Seguir as instruções fornecidas pelos profissionais responsáveis pelo 
seu tratamento;

4. Responsabilizar-se quando houver recusa em receber tratamento ou 
seguir orientações da equipe assistencial;

5. Zelar pelas propriedades do hospital colocadas a sua disposição para 
conforto e tratamento e solicitar que seus visitantes e acompanhantes 
também o façam;

6. Respeitar a proibição de fumo nas dependências do hospital, extensivo 
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aos seus acompanhantes, conforme legislação vigente;

7. Respeitar os direitos dos demais pacientes e dos profissionais do 
Hospital Aeroporto;

8. Deixar mais de 1 telefone de contato com nomes identificados.

17. Relacionamento 
com os clientes
O Hospital Aeroporto está empenhado em 
proporcionar ao paciente e à sua família uma 
experiência voltada para seu conforto e bem-estar. 
Toda a equipe do hospital está pronta para ouvir e 
ajudar em qualquer dificuldade que possam ter.

Se não conseguirmos atender às expectativas, pedimos aos pacientes e 
suas famílias que falem conosco, conversem com a equipe do setor em que 
estão sendo atendidos. Mas, se ainda assim, o problema não for solucionado, 
podem enviar um e-mail para comunicacao@hospitalaeroporto.com.br.

Ao final do seu atendimento no Hospital Aeroporto, você receberá no 
e-mail cadastrado na recepção, uma pesquisa de satisfação para avaliar sua 
experiência conosco. Não deixe de responder, é muito importante para que 
nós possamos identificar os pontos fortes e oportunidades de melhorias 
para que a experiência do paciente seja cada vez melhor.
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s

Estrada do Coco, km 1,5. Lauro de Freitas - Bahia

Telefone Geral: 
(71) 3288-8100

/hospitalaeroporto @hospitalaeroporto

www.hospitalaeroporto.com.br

Diretora Técnica: Dra. Eliane Noya (CRM-BA: 7990)


