
DEVERES DOS PACIENTES E FAMILIARES

1. O paciente e/ou seu representante legal tem o dever de dar informações precisas e 
completas nas consultas e internações sobre o seu histórico de saúde, doença 
prévias,  queixas,  enfermidades e  hospitalizações anteriores,  história  de  uso  de 
medicamentos,  drogas,  reações alérgicas  e demais informações relacionadas à 
sua saúde. 

2. É importante que o paciente e/ou seu representante legal leia e, assine todos os 
termos  de  consentimentos  solicitado  pela  equipe  multiprofissional  ou  pela 
instituição. 

3. Durante a internação deve utilizar somente as medicações prescritas pelo Hospital,  
salvo  as  autorizadas  pelo  médico  responsável  pelo  seu  atendimento  e 
acompanhamento.

4. Expressar  se  compreendeu as  informações e  orientações recebidas,  visando a 
cura dos agravos à sua saúde, a prevenção das complicações ou sequelas, sua 
reabilitação  e  a  promoção  de  sua  saúde,  fazendo  perguntas  sempre  que  tiver 
dúvidas.

5. Informar ao profissional de saúde ou à equipe responsável sobre qualquer fato que 
ocorra em relação a sua condição de saúde.

6. Assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou tratamentos 
recomendados  e  pelo  descumprimento  das  orientações  do  profissional  ou  da 
equipe de saúde.

7. Indicar um familiar ou responsável para decidir em seu nome acerca de tratamento, 
caso esteja impossibilitado de fazê-lo.

8. Ter em mãos seus documentos e, quando solicitados, os resultados de exames 
que estejam em seu poder; 

9. Honrar o seu compromisso financeiro com o Hospital, saldando, ou fazendo saldar 
por  responsável  financeiro,  seu atendimento médico-hospitalar,  tanto no que se 
refere às contas hospitalares, quanto aos honorários de seus médicos assistentes.

10. Providenciar todos os documentos necessários para autorização e aprovação de 



atendimento e tratamento pelo seu convênio médico ou assemelhado, entregando 
as guias de autorização, ou comunicando sua recusa ao Hospital.

11. Zelar e solicitar que os seus visitantes, acompanhante e amigos contribuam para o 
bem-estar  de  todos nas dependências  do Hospital,  atendendo e respeitando a 
proibição de uso de  fumo e  derivados  do  tabaco,  bebidas alcoólicas  e  ruídos, 
colaborando com a segurança e limpeza do ambiente.

12. Agir  com  urbanidade,  cortesia  e  discrição  nas  dependências  do  Hospital, 
respeitando e fazendo ser respeitado por seu acompanhante e visitantes os direito 
dos  demais  pacientes,  empregados  e  prestadores  de  serviços,  bem  como  as 
Normas e Regimento Interno do Hospital. 


