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Prezado (a) paciente,

O Hospital Santa Luzia preza por uma estadia agradável de seus pacientes 
e para isso oferece os melhores recursos humanos e tecnológicos, além 
de ter todos os seus colaboradores empenhados em um atendimento de 
excelência. 
Queremos que você saia daqui com seu problema de saúde resolvido e 
satisfeito com o serviço prestado.

Neste Manual você encontrará informações importantes para que você possa 
usufruir de todos os nossos recursos e ter uma estadia facilitada. Toda a 
nossa equipe está à sua disposição para tirar qualquer dúvida ou solucionar 
suas solicitações. 
Conte Conosco!

BEM-VINDO

Sobre este Manual
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O HOSPITAL
Conheça um pouco da nossa história

Fundado em outubro de 1971, o Hospital Santa Luzia – HSL - tornou-se um 

hospital geral de alta complexidade. Localizado no Setor Hospitalar Sul, área 

planejada por Lúcio Costa para instalar os hospitais de Brasília, o HSL atualmente 

é reconhecido como um dos mais importantes hospitais da região Centro-

Oeste. Ao longo dos anos, o HSL vem se consolidando como uma referência na 

assistência médico-hospitalar, em uma trajetória de crescimento que começou 

em 1982. 

Desde julho de 2012, o Hospital Santa Luzia integra a Rede D’or São Luiz, a 

maior rede de hospitais privados do país.

Atualmente o Hospital Santa Luzia orgulha-se de pertencer a um seleto grupo 

de hospitais do país que transformam o ofício de cuidar das pessoas na arte de 

fazer o bem, minimizando danos e promovendo a cura. 
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PARA PACIENTES
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DIÁRIAS

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Na diária hospitalar estão inclusos apenas a acomodação e os serviços hospitalares 
prestados ao paciente acordados entre convênio e paciente.
Colocamos à disposição de nossos clientes e seus acompanhantes serviços extras 
para que tenham mais comodidade. Consulte nosso folder de serviços disponível 
na mesa de cabeceira, para maiores informações.
As diárias encerram-se após 24 horas da entrada do paciente e a permanência 
após esse período incorrerá na cobrança de uma nova diária. Após a alta hospitalar, 
o paciente deve deixar o apartamento em 30 minutos, pois após este período será 
cobrada diária proporcional particular.

- Recomenda-se que o paciente consulte previamente coberturas e carências de 
seu plano de saúde;
- O paciente deve trazer roupas confortáveis e fáceis de vestir;
- Objetos de uso pessoal do paciente e/ou acompanhante.

Para sua maior segurança, não traga jóias para o Hospital. Caso tenha trazido 
este tipo de objeto ou qualquer outro de valor, guarde-os no cofre do quarto, 
juntamente com objetos de valor do acompanhante. O cofre será disponibilizado 
no momento da internação. É de inteira responsabilidade do acompanhante/
paciente a guarda dos objetos de valor. 

- Ao dar entrada no quarto e durante toda a permanência do paciente, a chave da 
porta ficará sob a responsabilidade do Serviço de Quarto. Havendo necessidade 
de se ausentar do quarto, solicite a chave ao setor, através da Central de Serviços, 
discando 6299. 

Para garantir a proteção e o bem-estar dos pacientes, assim como o bom 
andamento do trabalho, não é permitido:
•Fumar nas dependências do hospital, inclusive em áreas abertas
•Entrar ou permanecer em trajes impróprios nas áreas comuns do hospital
•Falar alto e fazer barulho excessivo.

INTERNAÇÃO
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PACIENTE COM CONVÊNIO

PACIENTE PARTICULAR

Para que a internação ocorra, o paciente ou seu acompanhante/responsável 
deve apresentar toda a documentação necessária e assinar os termos de 
responsabilidade e tratamento proposto.
Os termos de responsabilidade são documentos resumidos nos quais são 
definidos os compromissos das partes – Hospital e paciente/responsável – quanto 
às normas do Hospital e as responsabilidades de natureza financeira.

•CPF, RG ou Carteira de Habilitação (desde que conste o número do RG e/ou CPF);
•Guia de solicitação de internação devidamente preenchida (com diagnóstico, 
CID, código AMB ou TUSS e nome do procedimento) carimbada e assinada pelo 
médico solicitante;
•Autorização do plano de saúde para a internação, materiais e medicamentos 
especiais, se existirem;
•As carências estabelecidas pelos convênios são observadas e obedecidas. Desta 
forma, dentro do período de carência, as internações assumem caráter particular 
e os honorários médicos são negociados diretamente com o próprio profissional

•CPF, RG ou Carteira de Habilitação (desde que conste o número de RG e CPF);
•Estimativa de despesa hospitalar acompanhada do recibo de pagamento emitido 
pela Tesouraria do hospital;
•Solicitação de internação devidamente preenchida, assinada e carimbada pelo 
médico solicitante;
•Certidão de nascimento e documentos dos responsáveis, no caso de pacientes 
menores;
Despesas relacionadas a Honorários Médicos devem ser acertadas com o 
profissional médico.
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HORÁRIO DO SETOR DE CONTAS
O horário de funcionamento do Setor de Tesouraria funciona 24h.
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ACOMODAÇÕES

CONTA HOSPITALAR

O Hospital Santa Luzia não oferece internação em enfermaria. Assim, todos os 
clientes aqui internados ficarão em apartamentos individuais. 
O hospital oferece dois tipos de apartamento: apartamento tipo A e suíte (para 
clientes modalidade particular).
Caso o cliente queira fazer o upgrade de apartamento para suíte basta solicitá-lo 
ao setor de internação e efetuar o pagamento referente à diferença de preços.

Paciente Particular: após a alta do paciente, o setor de faturamento tem até 72 

horas úteis para fechar a conta de “internação” e disponibiliza-la para a Tesouraria. 

Paciente Convênio: os procedimentos autorizados pelo convênio serão faturados 

ao convênio conforme contrato definido entre as partes (Convênio/Hospital). Os 

procedimentos/itens não autorizados serão cobrados diretamente do paciente/

responsável. As dúvidas com relação ao “status” dos procedimentos (autorizados 

ou não autorizados) podem ser esclarecidas pelo Setor de Faturamento, que 

funciona de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00.

CENTRAL DE SERVIÇOS

Para realizar ligações locais, disque 0 e aguarde liberação da linha. Para ligações 
interurbanas e para celulares disque 50 e aguarde a liberação da linha. 
Todas as ligações interurbanas, locais e para celular, serão tarifadas e cobradas na 
conta hospitalar. 
Por questões de segurança e prevenção, na UTI os telefones celulares não devem 
ser usados para evitar interferência nos equipamentos assistenciais desta unidade. 

Telefones úteis

Central de serviço: 6299
Internação: 6380 ou 6381
Tesouraria: 6374
Faturamento: 6378
Nutrição: 6470

Higiene: 6458
Rouparia: 6479
Ouvidoria: 3003-4330
Telefonia: 9
Segurança: 6376 ou 6334
CFTV: 6367

ALTA HOSPITALAR
Após a alta hospitalar, mediante a assinatura do médico , o paciente deve perma-
necer no apartamento aguardando o profissional do serviço de Governança para 
fazer o checkout/liberação. Na ocasião, as despesas extras (despesas não cobertas 
pelo plano de saúde) deverão ser quitadas no Setor de Tesouraria. Após a quitação 
das despesas extras, o processo de checkout é concluído.

Somente após a realização do checkout o paciente pode deixar o apartamento.

TELEFONE

A Central de Serviços é responsável pelo atendimento de suas demandas no que 
se refere à prestação de serviços de Governança, Nutrição e Manutenção. Ela é 
responsável pelo recebimento, direcionamento e gestão das demandas do cliente 
internado, de forma a garantir agilidade e resolutividade nos atendimentos. Para 
acessá-la disque 6299.
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TRANSFERÊNCIA
Transferências de quarto podem ser solicitadas pelo paciente sempre que desejar. 
A transferência se realizará de acordo com a disponibilidade de leitos.

Nos casos de alta da UTI e transferência para o apartamento, assim que comunicada 
pela equipe médica e de enfermagem, o responsável pelo paciente deve procurar 
o Setor de Internação para receber o quarto. Após o recebimento do quarto, o 
acompanhante deverá aguardar a chegada do paciente que será trazido pela 
equipe de enfermagem. As demais questões administrativas como comunicação 
da transferência para o convênio/plano de saúde são providenciadas pela própria 
instituição de saúde. Solicitamos que entre a comunicação e a chegada do 
familiar ao hospital, o intervalo de tempo não exceda 3h, pois o paciente só será 
encaminhado após a chegada do familiar.

Para solicitações de transferências a outros hospitais, feitas pelo médico 
responsável pelo paciente no HSL, as providências junto ao convênio serão 
tomadas pelo próprio hospital.

Quando solicitado pelo paciente, este deve tomar as providências cabíveis, 
entrando em contato com o hospital a recebê-lo e providenciando translado. 
Antes da transferência o paciente deve solicitar a alta administrativa quitando 
as despesas extras não cobertas pelo convênio. O paciente deve, também, deixar 
uma declaração, redigida a próprio punho, descrevendo o motivo da transferência, 
datada e assinada, juntamente com cópia da carteira de identificação.

DIREITOS DO PACIENTE
O Hospital direciona a sua conduta, juntamente à de sua equipe, seguindo claros  
princípios éticos e respeitando os direitos dos pacientes.

Entre eles, podemos citar:

- O paciente deve ser tratado com respeito e preocupação, sendo estimulado a 
participar e colaborar com o seu tratamento;

- O paciente deve ser tratado sem qualquer tipo de discriminação;

- O paciente tem o direito à completa informação quanto à sua saúde, diagnóstico, 
condições e tratamento, em linguagem de fácil compreensão;

- O paciente ou seu responsável legal tem o direito de aceitar ou recusar 
qualquer procedimento (exceto em casos em que a vida do paciente esteja em 
risco), devendo ser informado pelo seu médico responsável das consequências 
existentes em cada procedimento. Conforme a situação, o Hospital poderá 
solicitar a assinatura de um termo de responsabilidade;

- O paciente tem direito a explicação sobre os itens cobrados em sua conta 
hospitalar.

OS DADOS DO PACIENTE SÃO CONFIDENCIAIS, DEVENDO SER MANTIDOS EM 
SIGILO. SOMENTE O PACIENTE OU SEU RESPONSÁVEL LEGAL (SOMENTE EM CASO 
DE MENORES E/OU INCAPAZES) TEM DIREITO AO ACESSO A ESSAS INFORMAÇÕES.
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CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
Prevenir infecções relacionadas a assistência 
à saúde é uma preocupação constante do 
Hospital Santa Luzia. Por isso, contamos 
com uma equipe multiprofissional, 
altamente capacitada, para garantir que 
as medidas necessárias sejam cumpridas, 
visando reduzir ao máximo as taxas de 
infecção. Muitos procedimentos realizados 
nos hospitais possuem um risco intrínseco 
de causar infecções, portanto, não existe 
hospital onde esse evento não ocorra. O 
melhor a fazer é adotarmos medidas para 
minimizar esse risco. Pacientes e familiares 
possuem um papel essencial para que esse 
objetivo seja alcançado. Veja abaixo o que 
você pode fazer para proteger seu familiar:

-Higienize as mãos com água e sabão ou 
solução alcoólica sempre ao entrar e sair 
das unidades de internação, principalmente
quando for tocar no paciente. Essa é a medida 
mais importante para evitar transmissão de 
bactérias e ocasionar infecções;
 
-Todos os profissionais de saúde devem 
sempre higienizar as mãos ao tocar no 
paciente, locais próximos a ele e ao entrar e 
sair do quarto. Você pode e deve lembrá-los 
desse procedimento;
 
-Para determinadas doenças ou condições, 
é necessária a adoção de precaução 
específica. Esse cuidado tem o objetivo 
de evitar a disseminação dessas doenças, 
protegendo pacientes, familiares e 
profissionais. Essas medidas são sinalizadas 
por placas colocadas na porta do quarto. 
Se o seu familiar estiver sob algum tipo 
de precaução, dirija-se ao posto de 
Enfermagem para ser orientado quanto ao 
uso de máscaras, aventais, luvas etc;

-É proibido sentar nas camas dos pacientes, 
bem como colocar bolsas e sacolas 
sobre elas. Utilize as poltronas e cadeiras 
disponíveis nos quartos;

-Catéteres, sondas, curativos e 
equipamentos devem ser manuseados 
somente pelos profissionais da instituição. 
Em caso de dúvida, converse com o 
enfermeiro da unidade;
 
-Não é permitido o compartilhamento de 
objetos de uso pessoal entre os pacientes, 
pois eles podem transmitir microrganismo. 
Caso algum objeto caia no chão, higienize-o 
antes de devolver ao paciente;
 
-Restrinja a visita ao seu familiar, evitando 
contato com outros pacientes. Se for 
inevitável, lembre-se de higienizar as mãos 
antes e após tocá-los;
 
-Sempre que possível, limite a quantidade 
de pessoas visitantes, promovendo um 
ambiente mais tranquilo e seguro para o 
paciente.
 
-Evite trazer flores, comidas ou qualquer 
fonte de transmissão de microrganismos.
 
Em caso de dúvida, converse com o médico 
ou enfermeiro do setor.
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DEVERES DO PACIENTE
Como em qualquer relação, o paciente, além de direitos, tem determinadas 
responsabilidades frente ao Hospital e sua equipe, tais como:

- O paciente deve fornecer todas as informações sobre a sua saúde, inclusive 
sobre o uso de medicamentos e de problemas médicos atuais e passados;

- O paciente deve seguir as instruções e recomendações do médico responsável 
e da equipe do Hospital, explicitando qualquer dúvida quanto às informações 
sobre a sua saúde e tratamento;

- O paciente deve avisar ao médico responsável e à equipe do Hospital sobre 
qualquer alteração em suas condições e sintomas de saúde, inclusive dor;

- O paciente deve observar as normas do Hospital se responsabilizando pelos 
documentos necessários à sua internação (tais como pedido de internação e 
prescrição médica, RG, CPF, carteira e autorização do convênio e/ou seguro saúde) 
e por sua conta hospitalar;

- Cuidar do mobiliário do quarto sob pena de responder por eventuais danos 
patrimoniais ocorridos durante sua permanência no Hospital;

- Zelar pela guarda de seus pertences pessoais, inclusive, mas não somente, 
aparelhos de telefone celular, tablets, maquinas fotográfica, jóias, relógios, 
carteiras e etc;
 
- Após a alta hospitalar, o paciente poderá permanecer no leito por até 30 minutos, 
salvo se a demora excessiva for por culpa exclusiva do Hospital. Caso ultrapasse 
esse período, será cobrada diária particular do paciente.
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PARA ACOMPANHANTES
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SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
Para sua maior comodidade, o Hospital Santa Luzia oferece kits extra para os 
acompanhantes.

- Kit Pernoite: Lençol, virol, cobertor, travesseiro e fronha.
- Kit Refeição: As três principais refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) 
em uma dieta balanceada pelos nossos nutricionistas.

Além dos kits descritos acima, oferecemos outros kits e Serviço de Frigobar 
mais informações no Folder de Serviços que encontra-se na mesa de cabeceira 
existente no quarto.

Os itens disponíveis para o frigobar devem ser solicitados à Central de Serviços 
através do ramal 6299, das 7h às 13h e das 14h às 18h. Os demais kits e itens 
constantes no Folder de Serviços podem ser solicitados a qualquer hora do dia.

A cobrança desses itens será feita na conta hospitalar apresentada ao paciente/
acompanhante no momento da Alta Hospitalar pelo setor de Tesouraria.

O paciente deve informar-se junto ao seu plano de saúde sobre coberturas 
referentes ao acompanhante. Caso não haja cobertura por parte do convênio, 
verifique no Folder de Serviços as opções oferecidas pelo HSL. 

Será permitida a permanência de apenas um acompanhante por paciente. 
Informamos que a troca de acompanhantes poderá ocorrer a qualquer hora do 
dia ou da noite e deverá ser realizada no balcão de identificação do Hall Social, 
situado no térreo.
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HORÁRIO DE VISITAS
As visitas à pacientes internados em apartamentos, salvo em caso de proibição por 
ordem médica, são permitidas de segunda-feira a domingo, restritas e limitadas a 
apenas quatro visitantes por paciente, simultaneamente, mais o acompanhante.

Horários de visita

Unidades de Internação
As unidades de internação recebem visitas das 11h às 21h

UTI Térreo, Adulto I e Adulto II
As UTIs recebem visitas diariamente das 15h às 16h

UTI Cirúrgica
A UTI Cirúrgica recebe visitas diariamente das 16h às 17h

Visita Religiosa
Para visitas desta natureza, o representante religioso deve apresentar sua 
identificação expedida pela coordenação de sua ordem religiosa e somente 
poderá ter acesso ao quarto com a autorização da equipe assistencial responsável 
pela unidade em que o paciente está internado. 

Se preferir poderá entrar nos horários de visita normal, descritos acima, e neste 
caso será considerado um visitante do paciente.

Observações:
•A presença de visitantes fora dos horários estipulados pode prejudicar a 
recuperação do paciente. 
•As visitas ao Hospital Santa Luzia são restritas e limitadas a apenas quatro 
visitantes simultaneamente.
•Crianças abaixo de 12 anos não podem entrar como visitantes, salvas as exceções 
liberadas pelo médico ou pelo enfermeiro (a) de plantão.
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SERVIÇOS
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ENFERMAGEM
O Hospital disponibiliza um Programa de Segurança ao Paciente que inclui 
a identificação de riscos para prevenção complicações decorrentes da 
hospitalização. Trabalhamos, atualmente, de forma intensa com o risco de queda, 
risco de glicemia instável, risco de sangramento, risco de flebite e o risco de 
úlcera de decúbito, mantendo uma comunicação constante entre enfermagem e 
equipe multidisciplinar, através de avaliação diária. Esta avaliação ajuda muito na 
prevenção de problemas.

A equipe de Enfermagem avalia e orienta pacientes e familiares sobre as medidas 
de prevenção envolvendo-os no cuidado, bem como sobre as metas a serem 
alcançadas para cada dia através dos cuidados realizados. Cada unidade dispõe 
de, no mínimo, um enfermeiro por turno, que é o responsável pela implementação 
dos cuidados aos pacientes. Este profissional e sua equipe estão preparados para 
esclarecer as dúvidas dos pacientes e acompanhantes e também para atender 
suas necessidades.

Todos os medicamentos que o paciente usa em casa devem ser informados 
ao médico e à enfermagem para que sejam inclusos na prescrição. Se os 
medicamentos foram levados ao hospital deverão ser entregues à equipe de 
enfermagem, pois esta equipe será a responsável pela administração dos mesmos 
nos horário corretos e respeitando as doses solicitadas pelo médico.
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MISSA NA CAPELA
A capela de orações está localizada no 2º andar e permanece aberta 24 horas, 
além de oferecer missa conforme horários abaixo: 

•Sexta-feira a missa começa às 16:00 hs  
•Domingo a missa começa às 09:00 hs.

Caso necessite contatar o padre fora desse horário, basta ligar para a Central de 
Serviços e fazer a solicitação.
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bem como interações não desejadas.

Havendo necessidade de orientação médica, o enfermeiro fará contato com 
o médico assistente. Vale ressaltar que o corpo de enfermagem só executa os 
procedimentos prescritos pelo médico responsável pelo paciente ou o médico 
assistente autorizado.

Encontra-se próximo a cama um interruptor que, se acionado, acende uma lâmpada 
no corredor e uma campainha no Posto de Enfermagem, anunciando a chamada de 
alguém da equipe. Esta campainha somente poderá ser desligada pelo colaborador 
que atender ao chamado.

As orientações sobre prevenção de quedas precisam ser rigorosamente seguidas, 
mesmo que o paciente ou acompanhante não ache necessário o apoio da 
enfermagem. O paciente não deve se levantar nas primeiras 24 horas do pós-
operatório sem o apoio da enfermagem. É necessário também auxílio da enfermagem 
para que o paciente se levante do leito em caso de uso de medicamentos fortes 
para dor, jejum, diabetes ou glicemia não controlada.

Participe do processo terapêutico exigindo informações sobre medicações ou 
procedimentos a serem realizados. Em caso de dúvida, solicite a presença do 
enfermeiro (a).

Nosso compromisso é cuidar de você com carinho e atenção, respeitando suas 
particularidades, valores e crenças, atuando para o restabelecimento de sua saúde 
e para a prevenção de complicações decorrentes da hospitalização.
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FISIOTERAPIA
O Hospital mantém uma equipe de profissionais de fisioterapia altamente 
especializada atuando nas unidades de Internação e UTI.
Se durante a internação houver necessidade de tratamento fisioterapêutico, 
o  médico irá solicitar a avaliação de um fisioterapeuta, o qual programará o 
tratamento de acordo com as necessidades do paciente. 
O fisioterapeuta realiza a avaliação global dos pacientes internados, identificando 
alterações da função motora, cardiovascular e respiratória, estabelecendo e 
implementando os protocolos terapêuticos com foco na reabilitação física-
funcional.
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DOAÇÃO DE SANGUE
O cliente que se dispõe a doar sangue poderá fazê-lo através da Hemoclínica, 
que funciona 24h, pelo ramal 6320 ou no telefone 98441-7798. Ao acionar a 
Hemoclínica o paciente receberá todas as instruções necessárias.

FONOAUDIOLOGIA
Sempre que necessário e solicitado pela equipe médica ou de enfermagem, o 
paciente receberá acompanhamento fonoaudiológico. A durabilidade e/ou nº de 
acompanhamentos será determinado pela própria equipe da fonoaudiologia, de 
acordo com a necessidade do paciente.

FARMÁCIA CLÍNICA
É disponibilizado o atendimento de um profissional especializado em interações 
medicamentosas ou reações adversas a medicamentos, com atuação em todas 
as áreas do Hospital. Este profissional faz análise diária de prescrições apoiando 
médicos e enfermeiros no que se refere a administração de medicamentos. 
Também pode orientar os pacientes e acompanhantes acerca de medicamentos 
que serão utilizados em casa, dando maior segurança no uso domiciliar. O 
Farmacêutico Clínico pode ser contatado pelos ramais 6476 e 6472 ou através 
da equipe de enfermagem.

NUTRIÇÃO
Toda refeição servida aos pacientes é elaborada pela equipe de nutricionistas 
do Hospital que segue uma dieta balanceada (em qualidade e quantidade), de 
acordo com a prescrição médica, exclusiva para cada paciente. Um de nossos 
nutricionistas realizará entrevista com o paciente dentro das primeiras 24 horas 
de internação, garantindo uma dieta adequada.

Por medida de segurança alimentar, não serão reaquecidos alimentos já entregues 
nos quartos.Oferecemos um lanche em substituição à esta refeição.

Para acompanhantes o Hospital oferece a opção de solicitar suas refeições junto 
com as do paciente. A solicitação deve ser feita diretamente no ramal 6529 e os 
horários são: desjejum até 9h, almoço até 10h30 e jantar até 17h. As refeições 
são servidas nos horários apresentados no quadro abaixo.

Caso o acompanhante prefira poderá fazer suas refeições em um dos restaurantes 
das imediações ou solicitá-las ao restaurante de sua preferência no modo 
delivery. Nestas ocasiões, o solicitante será informado da chegada da refeição e 
deverá descer e retirá-la na portaria principal do Hospital. Não é permitido que 
entregadores subam aos apartamentos.
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O Hospital Santa Luzia oferece um serviço de entrega de jornais e revistas a seus 
pacientes e acompanhantes. Para solicitar acione a Central de Serviços no ramal 
6299 até às 18h. Os exemplares serão entregues no quarto até às 9h do dia 
seguinte e serão cobrados na conta hospitalar apresentada no final da estadia.
 
Caso prefira, os exemplares podem ser retirados diretamente na revistaria localizada 
ao lado da Emergência do Hospital do Coração, e serão pagas diretamente ao 
atendente da revistaria. A revistaria funciona de segunda a domingo, de 7 às 19h. 

LIMPEZA DO AMBIENTE
A Governança funciona 24 horas. O Serviço de Higienização e Limpeza pode ser 
solicitado, a qualquer momento, diretamente à Central de Serviços pelo ramal 
6299 . A limpeza dos apartamentos é feita todos os dias, 2 vezes ao dia,  no período 
da manhã e no período da tarde. Pela manhã é feita a troca da roupa de cama. Em 
alguns casos específicos, tais procedimentos podem ser realizados pela equipe 
de enfermagem. Em todos os setores é possível encontrar a equipe responsável 
pela limpeza que está disponível para auxiliar pacientes/acompanhantes no que 
for preciso.

O paciente/acompanhante pode solicitar limpeza extra sempre que necessário.

REVISTAS E JORNAIS

OUVIDORIA
Queremos captar o máximo de manifestações dos nossos clientes e, para isso 
contamos com a Ouvidoria (Serviço de Atendimento ao Cliente), permitindo que 
tenhamos uma visão do todo, para trabalhar com mais dedicação e excelência nas 
ações preventivas e de aprimoramento dos nossos produtos e serviços. A Ouvidoria 
não só trata as manifestações recebidas, como utiliza essa rica informação como 
ferramenta de decisão para melhoria dos processos de todas as áreas.

A Central de atendimento do Ouvidoria funciona no subsolo do Hospital Santa 
Luzia, das 07h às 19h. Há também outros meios de deixar sua opinião: pelo 
telefone 3003-4330, pelo email ouvidoria@rededor.com.br ou através do site 
www.hsl.com.br.

ESTACIONAMENTO
O Hospital mantém o serviço de estacionamento opcional no seu pátio, cobrado 
e controlado por empresa terceirizada especializada. Todos os veículos são 
segurados contra danos, roubo e furto (exceto para objetos deixados no interior 
do veículo).

O estacionamento funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo.

Pacientes do Hospital Santa Luzia possuem desconto de 25% na primeira hora.

PSICOLOGIA HOSPITALAR
O Hospital Santa Luzia dispõe de uma equipe de profissionais especializados 
no atendimento terapêutico hospitalar, apoiando pacientes e familiares nas 
mudanças decorrentes do processo saúde-doença. O atendimento é de segunda 
a sexta, das 13 às 19 horas.

O foco principal do trabalho destes profissionais são pacientes e familiares das 
unidades de terapia intensiva adulto e infantil, mas fazem atendimento em 
todas as unidades do Hospital através de um parecer médico ou da equipe de 
enfermagem.
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VIZINHANÇA
BANCOS

- BRB 
SHLS 716 Cj. L Bloco 1 - Centro Clínico Sul

-Banco Santander
SHSL 716 Bloco I Loja 40

DROGRARIAS
- Drogaria Rosário (24 horas)  (61) 3212-1000
SHLS 716 Bloco H Loja 40

- Drogasil  (61) 3345-6261
SHLS 716 cj. B Bloco 5 Loja 15

RESTAURANTES

- Café Delícia 
Portaria Principal do Hospital do Coração do Brasil. 

- Giraffa´s  (61)  3245-6647
SHLS 716 - ao lado do Hospital Santa Luzia

- Coffe Break (61) 3245-3371
SHLS 716 Cj. L - Centro Clínico


