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Seja bem-vindo(a),

Neste manual você encontra informações importan-
tes sobre o funcionamento do Hospital São  Lucas. 
Sugerimos leitura atenta de todos os tópicos. Desde 
já, nos colocamos à disposição para quaisquer es-
clarecimentos por meio do(a) enfermeiro(a) do an-
dar onde você se encontra. 

Atenciosamente, 
Equipe do Hospital São Lucas



SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Com o objetivo de oferecer um canal de comunicação entre hospital e cliente, o Hospital São Lucas dispõe de um 
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), responsável por fornecer informações, esclarecer dúvidas, identificar e 
buscar solu ções para as manifestações apresentadas.

A sua opinião sobre os nossos serviços é fundamental. Responda à “Pesquisa de Satisfação” que será enviada atra-
vés de e-mail ou SMS logo após sua alta, ou retire o formulário em uma de nossas urnas que estão distribuídas no 
hospital. Além disso, a instituição oferece atendimento presencial, por telefone ou por e-mail, para melhor atendê-lo. 

Participe da pesquisa de satisfação, sua contribuição é muito importante para o aprimoramento contínuo dos serviços 
prestados pelo hospital. 

Localização: Térreo – Próximo à portaria principal
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8 às 18h
WhatsApp: (31) 9.8791.2982
Ramal: 8568
E-mail: sachsl@santacasabh.org.br

MENSAGEM PARA O PACIENTE

Uma mensagem de carinho servirá de conforto e esperança se você possui um familiar ou amigo internado no Hos-
pital São Lucas e não for possível encontrar-se presente nesse momento, além de ser um grande remédio para a 
recuperação dos internados. Visando o seu conforto, o SAC disponibiliza o serviço gratuito de “Mensagem para o Pa-
ciente”, no qual você pode enviar recado através do e-mail sachsl@santacasabh.org.br, onde estes serão impressos 
e entregues diretamente ao paciente direcionado.  A mensagem deve conter as seguintes informações:

Assunto: Mensagem para o Paciente
Nome do Paciente: (Obrigatório)
Nome do responsável pela mensagem: (Obrigatório)
Número do leito: (Se souber)

INTERNAÇÃO - GESTÃO DE LEITOS

As internações podem ser eletivas ou em caráter de urgência e só serão realizadas sob a responsabilidade de um 
médico integrante do corpo clínico do hospital.

Nas internações em apartamento, é recomendável a presença do acompanhante durante 24 horas por dia. Pacientes 
menores de 18 e maiores de 60 anos têm direito a um acompanhante.

Nas internações eletivas de convênio, o responsável deverá entregar a guia original autorizada pelo convênio e assi-
nar o termo de ciência sobre as normas internas do hospital. No ato da internação, o responsável assinará o Contrato 
de Prestação de Serviços.

Nas internações particulares, os honorários médicos, de anestesia e de outros profissionais, serão negociados dire-
tamente com o médico assistente.

Nas internações de urgência de pacientes de convênios, será concedido prazo de 48 horas para regularização da 
guia de internação. Neste caso, o responsável pela internação deverá assinar o termo de ciência, como cliente parti-
cular, que será desconsiderado assim que houver autorização do convênio.

Nas diárias, tanto de convênios quanto particulares, estão inclusos leito próprio; troca de roupa de cama e banho 
do paciente, sempre que necessário; cuidados e materiais usados na desinfecção ambiental; dieta do paciente de 
acordo com a prescrição médica, exceto dietas especiais (enterais) e cuidados de enfermagem. Não estão inclusos 
os serviços de telefone e televisão.

Durante a permanência no hospital, a chave do apartamento é de responsabilidade do paciente e/ou acompanhante. 
Em caso de extravio, será cobrada uma taxa conforme tabela da página 10. 
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OBSERVAÇÕES

• Os contratos firmados com os convênios estabelecem diárias em apartamento standard, enfermaria e hospital dia. 
• As acomodações de luxo estão acima dos valores acordados com os convênios e poderão ser utilizadas conforme 

os interesses do Hospital São Lucas.
• Não é permitido alterar a disposição do mobiliário, bem como retirar ou trocar os mesmos entre as acomo-

dações.

 UTI Pediátrica 

A Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrica do Hospital São Lucas está localizada no 1º andar. Neste setor são 
realizados tratamentos de pacientes graves ou que necessitem monitorização contínua. Por exemplo: necessidade 
de aparelhos ou medicamentos para ajudar na respiração, no funcionamento do coração, do cérebro, do fígado ou 
dos rins, administração de medicamentos cujos efeitos precisam ser observados de maneira contínua (observação 
contínua da respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial) e cuidados contínuos após cirurgias em que o pa-
ciente ficou muito tempo anestesiado. 

A unidade conta com profissionais especializados para atender esse tipo de paciente. A equipe é composta por médi-
cos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga e assistente social.

A internação em UTI visa a segurança e o bem-estar da criança. A indicação de internação na UTI é de responsabili-
dade do médico assistente do paciente.

O paciente da UTI pediátrica tem direito a um acompanhante por 24 horas, sendo esse acompanhante os pais ou 
responsável legal pela criança. 

Durante os horários de visitas esse acompanhante aguarda fora da unidade.

As trocas de acompanhante serão realizadas nos horários de 8h e 20h na portaria da pediatria

O boletim médico é fornecido ao responsável pela criança nos horários de 11 h e 15h durante a semana e nos fins de 
semana conforme funcionamento da unidade, pessoalmente ou pelo telefone (31)3238 8492.

De acordo com a necessidade da unidade, esses horários podem ser modificados para o melhor funcionamento do 
setor. 

Informe número de telefone à secretária da UTI para que, em caso de necessidade, a equipe entre em contato. 

Para preservar a privacidade dos pacientes internados, solicite autorização na recepção antes de entrar na UTI. 

Não é permitido ao acompanhante ou visitante entrar na UTI com telefone celular ou qualquer aparelho que emita 
ondas eletromagnéticas, pois estes equipamentos interferem na monitorização do paciente. 

Antes de entrar, retire alianças, anéis, pulseiras, relógios, prenda os cabelos, sapatos fechados. Lave as mãos de 
acordo com as orientações encontradas próximas à pia. Não encoste em outras crianças. Essas medidas são de 
segurança para evitar infecções

Não é permitida a entrada de alimentos que não sejam do hospital.

CTI ADULTO E UCI

Esses setores possuem particularidades em seu funcionamento. Por isso, foram criadas orientações formais que 
serão fornecidas aos responsáveis no momento da admissão do paciente nessas unidades.

Quando os pacientes forem transferidos para CTI Adulto, UTI Pediátrica ou UCI, os acompanhantes ou responsáveis 
deverão desocupar as acomodações, guardando todos os pertences. Ao sair do CTI Adulto, UTI Pediátrica ou UCI, 
o paciente será encaminhado para outra acomodação. No ato da internação nestas unidades, os pertences dos pa-
cientes serão protocolados e devolvidos aos responsáveis.
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VISITAS

HORÁRIO

CENTRO CIRÚRGICO

Informações sobre pacientes serão fornecidas ao acompanhante por meio de BOLETIM CIRÚRGICO nos se-
guintes horários: 10h / 12h / 15h / 18h / 21h.
Local: entrada principal do Centro Cirúrgico (2º andar, porta de vidro).

Observações: o boletim cirúrgico será divulgado apenas pela supervisão de enfermagem dentro dos horários pré-es-
tabelecidos. Nenhuma informação será fornecida fora destes horários ou por telefone.

No ato do cadastramento, visitante/acompanhante deverá apresentar documento de identificação oficial contendo foto.

Os visitantes e acompanhantes deverão circular nas dependências do hospital portando a etiqueta adesiva fornecida 
pela Portaria Central, em local visível, após identificação e registro. Para a Unidade Pediátrica (Pronto Atendimento 
Pediátrico, Unidade de Cuidados Pediátricos e UTI Pediátrica), os crachás serão entregues na portaria exclusiva 
da unidade, exceto no caso de cirurgias eletivas pediátricas. A troca de acompanhantes está condicionada ao limite 
máximo de 4 trocas por dia, podendo ocorrer no período entre 6 e 22h, nas recepções Central e Unidade Pediátrica.

O paciente da UTI Pediátrica tem direito a um acompanhante durante as 24 horas. Visando maior segurança do pa-
ciente durante os horários de visita desta Unidade, solicita-se que o acompanhante aguarde fora do recinto.

Crianças menores de 12 anos só terão acesso ao hospital mediante autorização do Serviço de Psicologia. Na ausên-
cia de um Psicólogo(a), a solicitação deverá ser encaminhada à enfermeira responsável pela unidade.

Apartamentos 13 às 21h 2 visitantes por vez

Enfermarias 16 às 20h 1 visitante por vez, limitado a 6 pessoas por dia

CTI Adulto 10h30 às 11h30 2 visitantes

CTI Adulto 15h45 às 16h45 2 visitantes

UCI 16 às 17h 2 visitantes

Apartamentos Pediátricos 13 às 21h 2 visitantes por vez

Enfermarias Pediátricas 13 às 21h 1 visitante por vez, limitado a 6 pessoas por dia

UTI Pediátrico 10 às 11h 2 visitantes, 1 por vez

UTI Pediátrico 16 às 17h 2 visitantes, 1 por vez
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Não é permitida a circulação entre os boxes e corredor da unidade.

A participação da família é fundamental durante todo o tratamento. É importante que a família se sinta segura, confiante e 
participativa durante a internação.

REFEIÇÕES

O Serviço de Nutrição e Dietética (SND) oferece aos seus pacientes seis refeições ao dia: café da manhã, colação, 
almoço, lanche da tarde, jantar e ceia.

O consumo da refeição deverá ser realizado, preferencialmente, dentro do prazo máximo de 40 minutos após o for-
necimento da alimentação, como uma forma de prevenção à segurança alimentar.

As refeições são servidas em materiais permanentes que deverão ser devolvidos à equipe responsável no ato do re-
colhimento. A não devolução de todos os materiais poderá implicar em cobrança, conforme tabela disponível 
no Setor da Tesouraria/SND do hospital. 

A entrega das refeições ao paciente/acompanhante ocorrerá mediante assinatura de recibo.



Pacientes admitidos e/ou com dieta liberada após o horário da distribuição receberão a dieta conforme:

Após o café da manhã: liberação de lanche até as 9h30.
Após o almoço: liberação sopa batida até as 13h.
Após o lanche da tarde: liberação de lanche até as 15h30.
Após o jantar: liberação sopa batida até as 19h.

OFERTA DE ÁGUA
A oferta de água é realizada juntamente com a entrega da dieta no primeiro horário. A reposição durante o dia poderá 
ser realizada nos purificadores de água, localizados em frente aos elevadores. É realizada a entrega de água em 
todas as novas internações. 

ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE
Convênio: As refeições para o acompanhante serão servidas conforme contrato entre hospital e operadora. Normal-
mente os convênios garantem o direito a duas refeições (almoço e jantar), para acompanhantes de pacientes com 
idade superior a 60 anos e inferior a 18 anos. Os acompanhantes sem cobertura de refeição poderão adquirir tickets 
alimentação na Tesouraria, no horário comer cial, ou no Setor de Internação, em outros horários.
Veja a tabela de preços na página 10. Procure se informar com o seu plano sobre esta cobertura.

Particular: O “pacote”  alimentação está coberto no período de diárias estipuladas no mesmo. Para o paciente, a 
alimentação é cobrada em conta.

LACTÁRIO

Os horários das distribuições das dietas do lactário no Hospital São Lucas são: 1h, 4h, 7h, 10h, 13h, 16h, 19h, 
22h.

LANCHONETE

O hospital dispõe de lanchonete localizada no terceiro andar. Com cardápio diversificado, o espaço é destinado aos 
visitantes e acompanhantes. 

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira: 7 às 22h | Sábado: 7 às 19h | Domingo: 8 às 18h

REFEIÇÕES

Horário de entrega Horário de Recolhimento

Café da Manhã 7h30 às 8h30 8h30 às 9h30

Almoço 11h30 às 12h30 12h30 às 13h

Lanche da Tarde 14h30 às 15h30 15 às 15h30

Jantar 17h20 às 18h 18 às 18h30

Ceia 20 às 21h Não há recolhimento
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TELEVISÃO

O hospital dispõe de serviço terceirizado e exclusivo a pacientes internados. Por não integrar a conta hospitalar, esse 
serviço será cobrado à parte, por meio de pacotes de, no mínimo, duas diárias. Para instalação e retirada da TV, 
o acompanhante deverá comparecer à sala de espera (localizada no 3º andar), de segunda a sexta-feira, das 7 às 
19h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 18h. A solicitação também poderá ser feita pelo ramal 8474/  
(31) 9.9735.2781. As diárias vencem às 12 horas.

Este serviço só poderá ser contratado após liberação do leito através do Setor de Internação.

Não é permitida a entrada de aparelhos televisores no hospital.



HOTELARIA

A equipe da Hospitalidade está capacitada para auxiliar no manuseio dos equipamentos, mobiliários e acessórios. 
Caso necessite de orientações basta acioná-la. Pequenos reparos, como troca de lâmpadas, conserto de chuveiros 
ou telefones, torneiras e camas, poderão ser solicitados no ramal 8187 das 8 às 18h de segunda a sexta-feira e no 
ramal 1409 das 7 às 19h de segunda a domingo.

ROUPARIA

A roupa de cama do paciente é trocada, a cada dois dias, exceto em casos específicos em que a troca ocorre diaria-
mente.

O paciente dever trazer para a internação:

• Chinelos
• Objetos para higiene pessoal
• Roupa confortável, como moleton, blusa de malha, pijama ou camisola
• Roupas íntimas
• Roupa para a alta hospitalar

O acompanhante para receber o enxoval deverá solicitar no Setor de Rouparia pelo ramal 8424, e assinar um recibo 
no ato da entrega. A troca do enxoval será feita após 3 dias através de  nova solicitação.

Enxoval do acompanhante 
(somente apartamento):
• 1 lençol
• 1 virol
• 1 fronha

OBS. Para obter enxovais extras, o acompanhante do paciente internado deverá adquirir os tickets no Setor de Inter-
nação. De posse do ticket, o enxoval deverá ser solicitado na Rouparia através do ramal 8424.Internação. De posse 
do ticket, o kit deverá ser solicitado na Rouparia através do ramal 8424.

HIGIENIZAÇÃO

As acomodações são higienizadas diariamente, obedecendo-se a rotina do hospital. Se houver necessidade de lim-
peza extra ou reabastecimento de produtos de higiene pessoal (álcool, sabonete, papel toalha e higiênico), solicite-a 
pelo ramal 1792  ou no 8187 das 08 às 18h de segunda a sexta-feira.
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FARMÁCIA

A farmácia do hospital funciona 24 horas por dia e atende exclusivamente o paciente em tratamento, de acordo com 
a prescrição do médico responsável.

KIT CAMA (LENÇOL, VIROL E FRONHA) TOALHA DE BANHO E COBERTOR *Tabela de preços vide página 10

TRANSFERÊNCIA INTERNA

O acompanhante deverá liberar a acomodação assim que o paciente for transferido do leito e efetuar a devolução das 
chaves na internação, inclusive de armário, se houver.

O acompanhante deve trazer:

• Objetos para higiene pessoal
• Toalha de banho
• Cobertor



TESOURARIA

A Tesouraria do hospital funciona de segunda a quinta-feira, das 7 às 18 horas e sexta-feira, das 7 às 17 horas. Ramal 
8418.

SEGURANÇA

A equipe da portaria trabalha com o objetivo de zelar pela segurança dos pacientes, acompanhantes, visitantes e 
colaboradores, evitando a entrada de pessoas não autorizadas no ambiente hospitalar. Portanto, é imprescindível 
a colaboração de visitantes e acompanhantes para que utilizem sempre a etiqueta de identificação em local visível.

Devido ao elevado fluxo de pessoas, objetos de valor não devem ser trazidos para o hospital. Bolsas e cartei-
ras devem ser guardadas em local seguro.

Em caso de eventos que comprometam a sua segurança acionar o Setor de Segurança Patrimonial pelos 
telefones 3238-8452 ou 3238-8000.

ALTA HOSPITALAR

A partir do momento que o médico comunica a alta médica, o paciente tem até duas horas para liberar o leito. Caso 
não ocorra, será cobrada nova diária em caráter particular.

Se entregue o formulário de alta médica pelo médico ao paciente, o mesmo deve solicitar o atendimento da enferma-
gem para retirada dos dispositivos e condução da alta.

O paciente ou responsável deverá comparecer ao Setor de Internação com o formulário de alta hospitalar para entre-
gar as chaves do apartamento e conferir as despesas.

O paciente só terá sua saída autorizada na portaria mediante apresentação do impresso de alta hospitalar devida-
mente carimbado e liberado pelo Setor de Internação.

Recomendamos que sejam retirados todos os pertences do paciente e do acompanhante antes da liberação do 
apartamento, inclusive os resultados de exames de diagnóstico. Caso ainda haja algum exame pendente, solicite-o 
ao Posto de Enfermagem do andar.

Todo paciente internado em leito das Unidades Assistenciais e/ou Cirúrgicas do HSL, será liberado pela Portaria 
Central da instituição, em virtude de alta hospitalar, salvo em casos de transferência onde o transporte for realizado 
por ambulância fretada. Veículos particulares e/ou táxis poderão utilizar a rampa da Portaria Central para embarque 
e desembarque de cadeirantes ou pessoas com necessidades especiais.

07

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A equipe multidisciplinar é composta por psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais e nutricio-
nistas. 

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) tem a atribuição de proteger pacientes, funcionários e visitantes 
através do controle de qualidade dos procedimentos, controle do uso de antibióticos, medidas de higienização das 
instalações, materiais e equipamentos.

A parceria entre familiares, acompanhantes e equipe multidisciplinar é fundamental para segurança do paciente e 
melhoria na qualidade de assistência, conforme definição da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Para manter eficácia na qualidade da assistência, recomenda- se:
• Retirar todos os adornos.
• Que os profissionais de saúde, acompanhantes e visitantes devem higienizar as mãos com água e sabonete líquido 



Visitas religiosas serão autorizadas como entrada ex-
tra, devendo ocorrer nos horários destinados à visi-
tação. Estes visitantes deverão apresentar documen-
tação comprobatória de sua atividade nas portarias 
para que seja realizado o cadastramento de acesso 
ao Hospital.

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

A Capela do Hospital São Lucas, localizada no 1º andar, encontra-se aberta diariamente, das 7 às 18 h. 

HORÁRIO DAS MISSAS:

Quarta e sexta-feira 17 horas

Sábado 18 horas

Domingo 9 horas

TELEFONE
Os aparelhos telefônicos estão liberados para reali-
zação de ligações internas sem ônus para o paciente 
internado. O desbloqueio para ligações externas po-
derá ser solicitado no ato da internação ou, quando 
necessário, por meio do preenchimento de formulá-
rio específico. O desbloqueio é permitido somente 
para apartamentos.

O serviço é tarifado e cobrado no momento da alta 
hospitalar, mediante a apresentação do relatório de 
ligações disponível na Internação do hospital. O va-
lor será cobrado conforme tabela.

Tipo de ligação Tarifas por minuto

Local fixo R$ 0,35

Móvel local R$ 1,05 

DDD Fixo R$ 1,00

DDD Móvel R$ 1,80

Ramais úteis
Centro Cirúrgico 8427

UTI 8429

Higienização e Hotelaria 
Diariamente, das 7 às 19h

8187

Internação 8411/8493/8455

Sala de espera
2ª a 6ª, das 7 às 22h, Sábados, 7 às 19h, domingos, 8 às 
18h e feriados, das 7 às 22h

8474

Locação de TV
2ª a 6ª, das 7 às 19h30
Sábados, domingos e feriados, das 8 às 18h

8474
(31) 9.9735.2781

Portaria principal 8414

Posto de Enfermagem - 1º andar 8451

Posto de Enfermagem - 2º andar 8535

Posto de Enfermagem - 3º andar 8437

Posto de Enfermagem - 4º andar 8441

Posto de Enfermagem - 4º andar - Ala C 8782

Rouparia 8424

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente (2ª a 6ª, das 8 
às 18h.

8568

Centro de Radiodiagnóstico  8396

SND - Serviço de Nutrição e Dietética (2ª a 6º, das 7 às 
17h)

8366

SND - Copa de Apoio (24 horas) 8447

SND - Nutrição Clínica (2ª a 6ª, das 7 às 17h) 1774

SND - Lactário (2ª a 6ª, das 7 às 17h) 8883

Tesouraria (2ª a 5ª, das 7 às 18h e 6ª, das 7 às 17h) 8418

Segurança Patrimonial HSL 8452 / 8000

Posto de Enfermagem Internação Pediátrica 8143

Posto de Enfermagem UTI Pediátrica 8492
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ou preparação alcoólica, antes e após o contato com o paciente e/ou áreas próximas ao leito. Essa medida é uma das 
mais importantes para evitar transmissão cruzada de infecção.
• Não assentar e nem colocar objetos na cama do paciente.
• Não trazer plantas/flores para o hospital.
• Que toda pessoa que estiver com alguma doença infectocontagiosa como gripe, tuberculose (forma bacilífera), con-
juntivite, catapora ou lesões abertas não deve visitar pacientes internados.
• Permanecer apenas no leito que está visitando, não entrar em contato com outros pacientes.

Referência bibliográfica : Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pacientes pela segurança do paciente em serviços de saúde: Como posso contribuir para aumentar a segurança do 
paciente? Orientações aos pacientes, familiares e acompanhantes/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  Brasília: Anvisa, 2017.



ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

• O serviço de enfermagem pode ser acionado a qualquer momento pela campainha existente em todos os quartos.    
Se aplicável/necessário, compareça ao posto de enfermagem e solicite ‘atendimento em leito’ à equipe.

• Colabore com o ambiente hospitalar. Faça silêncio.
• É proibido fumar nas dependências do hospital (Lei Federal 9294, de 1996).
• Não pendure roupas nas janelas e portas.
• Não circule nas dependências comuns do hospital usando apenas trajes íntimos.
• Respeite a capacidade máxima dos elevadores.
• O hospital não fornece ambulância para levar o paciente em sua residência. A assistente social poderá auxiliar na 

solicitação do serviço, caso necessário.
• Pertences esquecidos nas acomodações serão recolhidos pela Hotelaria e guardados por até 60 dias. Eles poderão 

ser retirados neste setor mediante apresentação do documento de identidade do paciente ou do acompanhante.
• Não é permitido o uso de ventiladores nas áreas assistenciais, para evitar a disseminação de agentes patogênicos.
• Proibido o uso de adaptadores/ benjamin podendo causar curto e sobrecarga na rede elétrica.

CONVÊNIOS TABELA DE PREÇOS

Café da manhã R$ 6,50   

Almoço R$ 15,00

Lanche R$ 6,50

Jantar R$ 15,00

Diária de televisão R$ 12,00

2ª via de crachá R$ 10,00

Kit cama (lençol, virol e fronha) R$ 10,00

Toalha de banho R$ 6,00

Cobertor R$ 10,00

Ligação local (fixo - tarifa por minuto) R$ 0,35

Ligação local (móvel - tarifa por minuto) R$ 1,05

Ligação DDD (fixo - tarifa por minuto) R$ 1,00

Ligação DDD (móvel - tarifa por minuto) R$ 1,80

2ª via de chaveiro personalizado R$ 22,00

2ª via de chaveiro personalizado completo R$ 65,00
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AASMED - BAMBUÍ NÚCLEO DE NEFROLOGIA                       

ABEB PLAMEDH

AMAGIS SAÚDE PLAMHAG

AMMP PLANCEL

BRADESCO             PLANO SÃO CAMILO - TIMÓTEO                                 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLASC                                                                                                             

CEMIG SAÚDE                                PROMED

COPASA/COPASS PRONTOMED

FAMÍLIA - MONTES CLAROS                      SAMP         

FAMÍLIA - PONTE NOVA                   SASC

FUNDAÇÃO LIBERTAS DE 
SEGURIDADE SOCIAL 

UNIMED

FUNDAFFEMG USISAÚDE

MEDISERVICE VITALLIS                  

MÉDSÊNIOR VIVAMED 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
COMANDO DA 4ª REGIÃO 

MILITAR 



ALERTA
AÇÃO DE GOLPISTAS COM FAMILIARES DE PACIENTES

Conforme vem sendo noticiado pela imprensa nos últimos meses, quadrilhas especializadas estão 
aproveitando o momento de fragilidade de familiares de pessoas internadas, para aplicar golpes 
por telefone, em todo o país.

A ação criminosa consiste em fazer contato telefônico com familiares do paciente - citando seu 
nome e seu problema de saúde - para, em seguida, tentar extorqui-lo, alegando, por exemplo, a 
necessidade de um novo exame não coberto pelo plano de saúde ou a compra de um medicamento 
com desconto. O estelionatário pede que o familiar faça um depósito em uma conta bancária 
indicada por ele.

O Hospital São Lucas esclarece que não faz nenhum contato telefônico direto com 
familiares de pacientes para tratar de compra de medicamentos, honorários médicos ou 
encaminhamentos de exames. A instituição alerta que em caso de algum contato suspeito 
- os familiares e acompanhantes não façam nenhuma movimentação financeira.

Avenida Francisco Sales, 1186 | Santa Efigênia
CEP 30150-221 | Belo Horizonte - MG

santacasabh.org.br

ACIONE IMEDIATAMENTE A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELOS TELEFONES:
3238-8405 / 3238-8452 / 3238-8414
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