Refeições

Expressamente proibido
- Falar em voz alta;
- Fumar nas dependências do hospital;
- Sentar ou apoiar qualquer objeto na cama do paciente;
- Entrar em outros quartos e nos postos de enfermagem;
- Ultrapassar o tempo permitido para visitas;
- Trazer alimentos para o paciente sem conhecimento do
médico;
- Deixar objetos no quarto, inclusive próteses dentárias.

• Será servido ao paciente a dieta prescrita pelo médico;
• Os acompanhantes de pacientes com mais de 60 anos
ou menos de 18 anos podem receber sua alimentação no
quarto, mediante cobertura do convênio e os tickets para
refeições deverão ser retirados no posto de enfermagem;
• Os familiares e acompanhantes contam com o serviço
de lanchonete.

Guia de Internação
Uso indispensável

Informações e contato
O SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA ACOMPANHANTES*
FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE EM HORÁRIOS
PRÉ-ESTABELECIDOS:

Almoço*

12h00 às 13h00

Lanche da tarde

14h30 às 15h00

Jantar*

17h30 às 18h30

Chá da noite

20h00 às 22h00

*Importante: Os acompanhantes possuem somente o
serviço de refeições do café matinal, almoço e jantar.

Com o objetivo de buscar a permanente melhoria da qualidade dos
serviços da Santa Casa de São José dos Campos, dispolizamos uma
Pesquisa de Satisfação, que se encontra nas recepções e postos de
enfermagem. Se preferir, você pode se manifestar através do e-mail:
scsau@santacasasjc.com.br

Quarto:

Ramal Direto:

Recepcionista:

Os valores para compra de refeições que não são cobertas
pelo Plano de Saúde podem ser consultados na Recepção
Central (ramais: 1901 e 1902).
Acolher, respeitar, cuidar.

ATENÇÃO
Informe-se sobre o cardápio do dia e faça seu
pedido com a copeira responsável pelo andar ou
através do ramal 2210.

santacasasjc.com.br
santacasasjc

Cod.:21406

07h30 às 08h45

Não jogue este folheto na via pública. Descarte-o adequadamente no lixo | MKT-SCSJC

Café matinal*

Estamos 24h à disposição.
Em caso de dúvidas, disque 9.

Sobre a Santa Casa
Somos um complexo hospitalar referência no Vale do Paraíba
e Litoral Norte, capacitado para atender casos de média e alta
complexidade. Temos o tratamento humanizado em nossa
essência, aliado a uma equipe multiprofissional, à tecnologia
de ponta e à infraestrutura moderna, garantindo o melhor
atendimento aos pacientes.

Internação
- O paciente deverá trazer roupas de uso pessoal, de banho,
produtos de higiene (pijama, chinelo, toalha, pasta de dentes,
sabonete, etc) e os últimos exames;
- As acomodações serão disponibilizadas de acordo com o
convênio e a quantidade de vagas;
- A equipe de enfermagem atenderá os pacientes conforme
prescrição médica e rotinas hospitalares;

Visitas
Unidades de Internação
Rua Dolzani Ricardo, 620 - Centro

09h00 às 21h00

1 acompanhante
3 visitas por vez

Enfermaria

10h00 às 20h00

2 visitas por vez

UTI Adulto - Unidade Coronariana - UTQ
Rua Dolzani Ricardo, 620 - Centro

UTI 1º Andar

11h00 às 12h00
16h00 às 17h00
19h30 às 20h30

2 visitantes
Sem revezamento

UTI 4º Andar

11h30 às 12h30
16h30 às 17h30
20h00 às 21h00

2 visitantes
Sem revezamento

UTI Coronariana

12h00 às 13h00
17h00 às 18h00
20h30 às 21h30

2 visitantes
Sem revezamento

12h00 às 13h00

1 visita

15h00 às 16h00

3 visitas por vez

Unidade de
Tratamento de
Queimaduras

• sem revezamento

7h às 8h • 13h às 14h • 19h às 20h

Apartamento

09h00 às 21h00

1 acompanhante
2 visitas por vez

Enfermaria

10h00 às 20h00

1 acompanhante
1 visita por vez

Maternidade - UTI Neonatal
Rua Antonio Saes, 376 - Centro

Apartamento

09h00 às 21h00

1 acompanhante
2 visitas por vez*

Enfermaria
Clínica

10h00 às 20h00

2 visitas por vez

Enfermaria
Parto

10h00 às 20h00

1 acompanhante
1 visita por vez

UTI Neonatal
• Salas 1,4 e
isolamento 21
• Salas 2 e 3

*Sujeito a alteração sem aviso prévio em conformidade com as recomendações do
Ministério da Saúde devido à pandemia do Covid-19.

- Atenção: Proibido a entrada de visitantes menores de 12 anos na Internação, exceto
na Maternidade (desde que estejam utilizando máscara);

10h00 às 11h00
20h00 às 21h00
11h00 às 12h00
19h30 às 20h30

- Enfermaria: Somente é permitido acompanhantes para pacientes com menos de 18
anos e com mais de 60 anos. *02 visitantes sem revezamento (boletim médico).
- UTI Adulto e UCO: Não é permitida a troca de visitantes, somente duas pessoas por
horário.
- UTI Neonatal: As terças, quintas e domingos , após o horário de visita, será permitida a
entrada de 01 visitante autorizado pelos pais por 5 minutos.
Siga rigorosamente as medidas preventivas do Ministério da Saúde:
-Utilizar máscara durante a permanência no hospital;
-Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel;
-Evitar aglomerações e não compartilhar objetos pessoais;
-Visitar somente o leito do paciente e não circular em outras áreas do hospital;
-Manter a distância mínima de 1 metro.

Alta Hospitalar

Pronto Infância

- O hospital não se responsabiliza por objetos de valor, bem
como o extravio, esquecimento ou danos causados a eles;

HORÁRIO DE TROCA DE ACOMPANHANTES:

-Se possível, manter um único acompanhante para o paciente durante o período de
internação;

- Permitido 1 acompanhante por paciente para acomodação apartamento e para os
casos previstos em lei.

Rua Dolzani Ricardo, 620 - Centro

- A Santa Casa dispõe de estacionamento restrito para
embarque e desembarque de pacientes. Nos casos de maior
permanência, contamos com o serviço de estacionamento
terceirizado, que é pago. Os valores poderão ser consultados
diretamente com o estabelecimento.

- Proibido visitas e acompanhantes aos pacientes internados com Covid-19 ou suspeita.
Não é permitido a entrada de visitantes e acompanhantes que estejam com sintomas
respiratórios ou Covid-19 positivo transmissível;
-Visitantes e acompanhantes devem evitar contato físico com o paciente;

Apartamento

- As informações sobre os pacientes internados deverão ser
obtidas diretamente com o médico;
- Todos os pacientes deverão ter um responsável por suas
despesas e por sua saída no momento da alta, inclusive em
caso de pequenas cirurgias;

ORIENTAÇÕES GERAIS:

1 acompanhante
1 visita
• Somente para os pais

- No momento da alta, o responsável pelo paciente deverá
retirar o registro de alta no posto de enfermagem ou na
recepção central. O registro será liberado somente após alta
médica prescrita e assinada no prontuário;
- Todos os exames trazidos pelo paciente deverão ser
solicitados à enfermagem pelo responsável;
- Após a alta, o paciente terá duas horas para liberar a
acomodação, pois estará sujeito a cobrança particular do
período excedente;
- Em casos de transferência do paciente para a área hospitalar
que não permita acompanhantes (Unidades de Terapia
Intensiva e Unidade de Tratamento de Queimaduras), dirija-se
à recepção do hospital para informações.
- O hospital se reserva o direito de cobrar os danos causados
em seu patrimônio, pelo paciente, seus acompanhantes ou
visitantes.

