
Secretaria
de Saúde

Seja bem-vindo (a)! 

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) é 
da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal (SES/ DF) e o atendimento é feito pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), gratuitamente, com recursos 
públicos oriundos dos impostos e contribuições dos 
cidadãos brasileiros. É administrado pelo Instituto do 
Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) por 
meio de um contrato de gestão.

Prezamos pela qualidade e humanização do atendi-
mento. Somos o primeiro hospital público do Distrito 
Federal Acreditado pela ONA - Organização Nacional 
de Saúde (Certificação de Qualidade). 

Desejamos que, durante este período conosco, tudo 
transcorra da melhor forma possível!t

MANUAL DA

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

Internação



1 | RECEPÇÃO
Nossa equipe de atendimento fará o seu cadastro para internação. Favor apresentar os 
documentos listados abaixo:

 � Documento de identificação do paciente (Certidão de Nascimento, Carteira de 
Identidade ou Carteirinha HCB)

 � Documento de identificação do responsável (Carteira de Identidade ou CNH)

 � Cartão Nacional do SUS

2 | GUARDA-VOLUMES

Horário de funcionamento: todos os dias das 7h às 21h.

Durante o período de internação, para seu maior conforto e melhor controle de infecções, 
seus pertences e objetos pessoais devem ser mantidos no Guarda-Volumes. Não é permitida 
a entrada de bolsas, malas e sacolas nos quartos de internação. Evite trazer objetos de valor 
e, caso seja necessário, mantenha-os consigo. O HCB não se responsabiliza por estes itens.

O HCB dispõe de espaços, brinquedos e profissionais destinados ao brincar, portanto não é 
permitido trazer brinquedos de casa. Essa é uma medida de segurança para prevenção de 
infecções. 

Objetos perdidos e achados serão guardados durante 90 dias.

3 | INTERNAÇÃO
Cada paciente será acomodado, de acordo com a especialidade atendida, condição clínica e 
leitos disponíveis, nas unidades de: 

 � Internação Clínica
 � Internação Cirúrgica

 � Internação Oncohematológica
 � Internação UTI



Nossas acomodações são coletivas, com dois leitos e um banheiro. Há duas poltronas para  
acompanhantes, uma TV e um ar condicionado. As acomodações individuais são para uso de 
pacientes em condições especiais, avaliadas pela equipe assistencial, com prioridade para os 
que necessitam de isolamento. 

3.1 | Acompanhantes 

Em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº8. 069 de 1990, o HCB 
autoriza a permanência em tempo integral de um acompanhante para cada paciente. O 
acompanhante é o responsável legal pelo paciente durante o período de internação no HCB, 
portanto deve ser maior de 18 anos, e pode ser trocado a qualquer momento, basta comunicar 
previamente à equipe assistencial. 

 � Não sentar ou deitar na cama do paciente;
 � Lavar sempre as mãos ou utilizar álcool gel antes e depois de tocar o paciente;
 � Zelar pelo bem público é dever de todos. Quem fizer mau uso poderá ser responsabilizado 

e deverá arcar com os prejuízos.

3.2 | Regras e horários para visitas 

 � A visita é restrita ao leito autorizado. Não é permitido circular pelo HCB, nem visitar outros 
leitos; 

 � Em casos especiais, a visita poderá ser suspensa;
 � Para realização de alguns procedimentos, a equipe poderá solicitar que acompanhante e 

visitante aguardem no Estar Familiar;
 � Visitas fora do horário estabelecido ou em caráter especial deverão ser previamente 

autorizadas pela equipe assistencial por meio de formulário próprio para liberação de 
acesso;

 � Não sentar ou deitar na cama do paciente;
 � Lavar sempre as mãos ou utilizar álcool gel durante as visitas;
 � Não é permitido fotografar, gravar ou filmar os pacientes internados; 
 � Na UTI, os pais ou responsáveis poderão permanecer junto a seu filho(a) no período de 7h 

às 20h. Após este horário, apenas um acompanhante poderá permanecer. É permitida a 
entrada de até três visitantes por dia, de forma alternada, um por vez;

 � Zelar pelo bem público é dever de todos. Quem fizer mau uso poderá ser responsabilizado 
e deverá arcar com os prejuízos;

 � Visitas religiosas deverão respeitar normas internas do HCB.                                      
Dúvidas: visitareligiosa@hcb.org.br

Quartos                                                                                                             Horários
Familiares e amigos Todos os dias 14h às 20h

*Menores de 12 anos
Segunda a sexta 18h às 19h

Finais de semana 16h às 20h

*Obrigatório:  Responsável legal, cartão de vacina, formulário de autorização médica e avaliação da psicologia.

UTI                                                                                                                      Horários
Familiares e amigos Todos os dias 14h às 17h



Acompanhantes e visitantes receberão crachá de identificação. Seu uso é obrigatório 
durante toda a permanência no HCB. Nossa equipe de segurança está orientada a cobrar 
sua identificação.

3.2.1 | Declaração de comparecimento 

Caso necessite de Declaração de Internação (paciente) ou Declaração de Comparecimento 
(acompanhante), solicite à equipe assistencial. 

3.3 | Enxoval

O HCB disponibiliza, aos pacientes e acompanhantes, roupas de cama, toalhas, travesseiros 
e cobertores que são para uso obrigatório e exclusivo durante o período de internação. 
Portanto, não devem ser levados para casa.

Confira os itens que são fornecidos. Enquanto estão sob seu uso, são de sua responsabilidade. 

3.4 | Limpeza dos leitos

A higienização dos leitos é realizada diariamente, assim como a troca das roupas de cama e 
banho. É possível que a equipe de limpeza solicite sua assinatura para atestar que a limpeza 
foi realizada.

ROUPA DE CAMA E BANHO

TRAVESSEIRO E COBERTOR

PIJAMA

KIT HIGIENE PESSOAL
(escova de dente, creme dental, sabonete, shampoo e pente)

acompanhantepaciente



3.5 | Alimentação

A dieta hospitalar tem rigoroso controle, para garantir a segurança alimentar dos pacientes. 
Para realização de alguns exames ou cirurgias, nenhum alimento poderá ser servido ao 
paciente. Atenção para a recomendação de jejum.

A entrada de alimentos adquiridos fora do Hospital é proibida.

As refeições são entregues aos pacientes e acompanhantes diretamente nos leitos e devem 
ser consumidas até 1h depois de servidas, não sendo permitido guardar para consumir 
depois.

Não é permitida a troca de refeição entre pacientes e acompanhantes. 

Lembre-se que as dietas dos pacientes se destinam a atender suas necessidades nutricionais, 
de acordo com seu estado clínico. Uma troca de dieta pode provocar sérias consequências 
ao paciente.

4 | SEGURANÇA DO PACIENTE

VOCÊ SABIA?

4.1 | A identificação do paciente é fundamental

Verifique se o paciente está com pulseira de identificação (que deve conter nome completo, 
sem abreviatura e data de nascimento). Os profissionais devem conferir a pulseira de iden-
tificação antes da administração de medicamentos, dieta e realização de procedimentos, 
cirurgias e exames. A pulseira de identificação não pode ser retirada durante a internação. 
Caso seja danificada, comunique à equipe assistencial, para providenciar outra.

Confira se o quadro beira leito contém as informações corretas sobre o paciente, isso 
ajuda a prevenir erros. 

Acompanhante

7h30 às 8h30

11h30 às 12h30

17h30 às 18h30

ACOMPANHANTE 
* E S P E C I A L

7h30 às 8h30

11h30 às 12h30

14h30 às 15h30

17h30 às 18h30

19h30 às 20h30

paciente

7h30 às 8h30

11h30 às 12h30

14h30 às 15h30

17h30 às 18h30

19h30 às 20h30

REFEIÇÃO

DESJEJUM

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

CEIA

* Acompanhante especial: apresenta condições para dietas especiais (ex. diabéticos, gestantes, nutrizes).

Horários das refeições



4.2 | Evite quedas 

Mantenha as grades dos berços ou camas sempre elevadas e as rodas travadas. Caso o 
paciente precise se locomover ou mudar de posição, faça com a ajuda da enfermagem. 

4.3 | Ajude a prevenir infecções 

 � Lave as mãos com água e sabão. 
 � Utilize o álcool gel.
 � Adornos, como anéis, pulseiras e relógios, não 

devem ser utilizados. Eles podem aumentar o 
risco de infecções. 

 � Observe e cobre da equipe assistencial a 
higienização das mãos antes de tocar no 
paciente.

 � Evite abraçar, beijar ou pegar outras crianças 
no colo. O contato físico pode transmitir 
infecções.

Acompanhantes e visitantes não podem sentar ou deitar no leito do paciente.

4.4 | Cuidado com as medicações 

Não é permitido guardar medicamentos no leito. Se trouxer um medicamento de casa, informe 
e entregue à equipe de enfermagem. Assim, conseguiremos garantir que o medicamento será 
armazenado e administrado com a devida segurança.

4.5 | Placas de Risco

Observe que ao lado de cada leito existe um quadro com sinalização de riscos. Ajude a preve-
ní-los. Pergunte à enfermagem caso tenha alguma dúvida! 

5 | LOCOMOÇÃO

 � MUDANÇA DE LEITO
Toda e qualquer transferência de leito ou locomoção para realização de procedimentos e 
exames deverá ser acompanhada pela equipe assistencial. 



6 | ALTA HOSPITALAR 

Ao receber alta, certifique-se de ter recebido todas as informações para a continuidade 
do cuidado e restabelecimento da saúde do paciente. Aguarde orientações dos trâmites 
necessários. 

Somente os responsáveis pela criança ou adolescente,  ou pessoas previamente 
autorizadas, podem retirá-los do HCB. É obrigatória a identificação por meio dos 
respectivos documentos: Carteira de Identidade do responsável e Certidão de Nascimento 
do paciente. Nos casos de transferência por solicitação da família, o pedido deve ser 
formalizado por meio do consentimento informado. Solicite orientações para o médico 
ou enfermeiro do setor.

A pulseira de identificação será conferida e retirada pela equipe de segurança no 
momento da saída hospitalar.

7 | CONVENIÊNCIAS

LANCHONETE
Localizada na recepção da Unidade Ambulatorial, a lanchonete é administrada por empresa 
terceirizada, sob a supervisão do HCB. 

Horário de funcionamento: 7h às 19h | segunda a sexta-feira.

TELEFONIA
Na entrada da recepção da Unidade Ambulatorial, telefones públicos estão disponíveis e 
podem ser usados a qualquer momento.

O HCB possui uma Central de Atendimento, destinada a fornecer informações sobre exames 
e consultas. Ligue para 0800 002 2345.  

É proibido que a Central de Atendimento forneça informações sobre pacientes internados 
e sobre o seu quadro clínico.



Secretaria
de Saúde

@hospitaldacriancadebrasilia
www.instagram.com/hospitaldacriancadebrasilia

www.facebook.com/hcbja

@HCBJA
twitter.com/HCBJA 

INTERNET GRATUITA

REDE WI-FI
HCB-Visitantes 
Senha: a1b2c3d4e5

REDES SOCIAIS

8 | APOIO AO USUÁRIO
OUVIDORIA
Para atendimento presencial, dirija-se à Unidade Ambulatorial - Ouvidoria. 
O atendimento é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Ainda é possível 
enviar e-mail para ouvidoria@hcb.org.br ou solicitar atendimento da 
equipe.

ESPAÇO DA FAMÍLIA
Neste espaço, mantido pela Abrace e pelo Instituto Ronald McDonald, 
oferecemos ambiente para descanso, realização de tarefas lúdicas e 
artesanato, além de recreação como jogos, pintura e cineminha. Você 
pode participar. 

VOLUNTARIADO
Nossos voluntários sempre estão identificados por crachá e pelo 
uso de um jaleco azul com a logomarca da Abrace. Os pacientes 
também podem receber a visita de voluntários para atividades lúdicas, 
como contação de histórias e apresentações musicais, entre outras.                                                              
E-mail: voluntariado@hcb.org.br.

ESPAÇO ECUMÊNICO 
O Espaço Ecumênico do HCB, situado na recepção da Unidade de 
Internação, permanece aberto 24h para momentos de prece e reflexão e 
ainda oferece programações ecumênicas a pacientes e acompanhantes. 

Para programações especiais e visitas religiosas, solicite autorização 
prévia. Envie e-mail para: visitareligiosa@hcb.org.br. 

Espaço Família


