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D I R E I T O S E D E V E R E S D O PA C I E N T E

A Fundação Centro Médico de Campinas zela por sua saúde e pelo
seu bem-estar, agindo com excelência e respeitando seus direitos.
Acreditamos que trabalhar em equipe por um mesmo ideal aproxima
as pessoas, favorece a gestão e estimula nossa busca constante por
objetivos cada vez maiores.

MISSÃO

VISÃO

“Prestar assistência
em saúde valorizando
o ser humano em sua
integralidade.”

“Consolidar nossa imagem na região
metropolitana de Campinas pela excelência na
assistência em saúde, com sustentabilidade
socioambiental e econômica.”

VALORES
• Ética
• Cooperação
• Utilização consciente dos recursos
• Comprometimento com a qualidade
• Segurança dos pacientes e das pessoas envolvidas
• Humanização
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D I R E I T O S E D E V E R E S D O PA C I E N T E

O presente manual
tem como objetivo
informar os direitos e
deveres dos pacientes,
acompanhantes e
familiares.
Juntos por um hospital
cada vez melhor!
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DOS
DIREITOS
O paciente possui direito à:
1. Ser tratado com dignidade, sem qualquer forma de preconceito
ou discriminação, respeitada a individualidade, privacidade,
valores éticos e culturais e sua integridade física, mental e
emocional.
2. Ser identiﬁcado e tratado por seu nome ou sobrenome, e
não por códigos, números, nome de sua doença ou de forma
genérica.
3. Ser capaz de identiﬁcar as pessoas responsáveis direta
ou indiretamente por seu cuidado, por meio dos uniformes e
crachás legíveis, posicionados em lugar de fácil visualização,
nos quais deverão constar nome, função e foto.
4. Ter assegurado o direito a conﬁdencialidade de suas
informações conforme estão descritos na Lei Geral de Proteção
de Dados - Lei nº 13.709/18 e demais legislações especiﬁcas
dos serviços de saúde. Para maiores informações consulte
nossa Política de Privacidade no endereço fcmc.com.br.
5. Receber informações objetivas, claras, simples e
compreensíveis sobre tudo que envolve o seu problema de saúde:
a doença que você possui e suas características; os exames,
tratamentos, procedimentos e medicamentos necessários e
suas consequências, duração e eventuais riscos e detalhes dos
procedimentos indicados.
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6. Consentir ou recusar de forma livre e voluntária, após
esclarecimentos e adequada informação os procedimentos
diagnósticos ou terapêuticos a serem realizados no seu
tratamento. Quando ocorrem alterações signiﬁcantes no estado
de saúde inicial ou da causa pela qual o consentimento foi
dado, este deverá ser renovado. Nos casos da incapacidade de
manifestação consciente do paciente, este deverá ser legalmente
representado.
7. Revogar o consentimento anterior a qualquer instante, por
decisão livre, consciente e esclarecida, sem sanções morais ou
legais.
8. Caso preﬁra não receber diretamente estas informações, você
pode deﬁnir quem está autorizado a recebê-las em seu lugar.
9. Estar acompanhado, por pessoa indicada, se assim desejar,
no período de internação, bem como, na realização de
procedimentos em uso de sedação.
10. Veriﬁcar, antes de receber sangue ou hemoderivados, se
as bolsas contêm carimbo atestando a validade e sorologias
realizadas, tendo tais informações anotadas em seu prontuário
para posterior consulta.
11. Ter a liberdade de solicitar formalmente segunda opinião
sobre o diagnóstico ou o tratamento apresentado, bem como
substituir o médico responsável por seu atendimento a qualquer
tempo, quando entender pertinente.
12. Ter o prontuário elaborado de forma legível, contendo sua
identiﬁcação pessoal, exame físico, exames complementares
com os respectivos resultados, hipóteses diagnósticas,
procedimentos ou tratamentos realizados, evolução e
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prescrição médica diárias, bem como, identiﬁcação clara de
cada proﬁssional prestador do cuidado, de forma organizada, de
acordo com os documentos padronizados pelo hospital.
13. Ter acesso às informações em seu prontuário, de acordo com
a legislação vigente e as normas estabelecidas pelo hospital.
14. Ter sua dor aliviada, durante a internação e após a alta, quando
existirem meios para tal, e receber orientações necessárias,
esclarecimentos médicos claros para cuidados em casa.
15. Ter respeitada sua crença espiritual e religiosa, receber
ou recusar assistência moral, psicológica, social ou religiosa,
direitos esses extensivos aos seus familiares.
16. Ter informações sobre a forma e os procedimentos
necessários para a doação de órgãos e tecidos, em observância
da Lei nº 9.434/97, que regulamenta a Política Nacional de
Transplantes de Tecidos, Órgãos e Partes do Corpo Humano,
além de ser tratado com o mesmo respeito e dignidade após
seu óbito.
17. Na condição de criança ou adolescente, ter cumprido todos
os direitos estabelecidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 – “Estatuto da Criança e do Adolescente”, dentre eles a
permanência a seu lado em tempo integral de um dos pais ou
responsável.
18. Na condição de idoso, ter cumprido todos os direitos
estabelecidos na Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 –
“Estatuto do Idoso”, em especial a permanência, em caso de
internação ou observação, de acompanhante em tempo integral,
salvo determinação médica em contrário.
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19. Ter respeitados os direitos do paciente portador de
transtornos mentais, de acordo com a Lei Federal nº 10.216, de
06 de abril de 2001.
20. Ter acesso à tabela de valores hospitalares a qualquer tempo,
que ﬁcará a sua disposição nos caixas, bem como às contas
hospitalares relativas a seu tratamento, nas quais deverão
constar medicamentos e materiais utilizados, taxas hospitalares
e todos os procedimentos aos quais o paciente foi submetido, tal
qual acesso às suas despesas hospitalares de forma detalhada.
21. Ter acesso a mecanismos de escuta para fazer elogios,
sugestões, reclamações e denúncias sobre os serviços
prestados pelo hospital.
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DOS
DEVERES
O paciente e/ou o seu responsável legal tem os
seguintes deveres:
1. Respeitar o direito dos demais pacientes, funcionários e
prestadores de serviços do hospital, que deverão ser tratados
com cortesia.
2. Prestar informações precisas e completas nas consultas, entre
as quais, informações sobre seu histórico de saúde, doenças
prévias, queixas, enfermidades e hospitalizações anteriores,
histórico de medicamentos, drogas, reações alérgicas e demais
informações relacionadas à sua saúde.
3. Seguir as recomendações e instruções transmitidas pela
equipe de cuidado multiproﬁssional que o assiste, sendo
responsável pelas consequências de sua recusa.
4. Indicar um familiar ou responsável como seu representante
legal para decidir em seu nome sobre o tratamento proposto,
mesmo que ainda não esteja impossibilitado de fazê-lo, se
assim desejar.
5. Designar o médico responsável por seu tratamento no período
de internação. Caso não tenha um médico de sua preferência
ou na impossibilidade desse médico assumir a responsabilidade
da internação, o critério de titularidade será estabelecido pelo
hospital.
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6. Fazer silêncio no hospital. O sono e o repouso são
indispensáveis para a recuperação da sua saúde e dos outros
pacientes.
7. Manter o ambiente limpo e organizado e zelar pela conservação
das instalações, equipamentos, mobiliários e utensílios do
hospital.
8. Respeitar as normas de acesso e de circulação no hospital.
9. Respeitar a proibição de fumo, bebidas alcoólicas, drogas
ilícitas e ruídos nas dependências do hospital e exigir que seus
acompanhantes façam o mesmo.
10. Respeitar a proibição de entrada e permanência com arma
de fogo, branca ou de qualquer espécie nas dependências do
hospital.
11. Honrar seu compromisso ﬁnanceiro com o hospital, tanto no
que se refere às contas hospitalares quanto aos honorários de
seus médicos assistentes.
12. Conhecer e dar conhecimento expresso ao Hospital da
extensão da cobertura ﬁnanceira do seu Plano de Saúde ou
Seguro (Convênio), assim como as possíveis restrições.
13. Informar, imediatamente, qualquer mudança em seu contrato
com a operadora de saúde, tais como: mudança de plano, de
cobertura, de carteira.
14. Ler todos os documentos de admissão, o contrato de
prestação de serviços com o Hospital, manifestar sua ciência,
bem como dar conhecimento dos referidos termos ao seu
responsável, quando houver.
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“O PACIENTE e/ou RESPONSÁVEL LEGAL declaram,
expressamente, que têm ciência de que o Manual de Direitos
e Deveres do Paciente se encontra disponível para consulta no
endereço eletrônico www.fcmc.com.br (MENU > ÁREA PACIENTE
> DIREITOS E DEVERES), comprometendo-se a cumpri-lo, e dar o
seu conhecimento aos seus familiares e visitantes.”
15. Deixar seus pertences pessoais com pessoas de sua
conﬁança (parentes, responsável legal, etc.).
16. Respeitar a privacidade dos demais pacientes internados no
hospital.
17. Não divulgar informações pessoais de outros pacientes,
empregados e prestadores de serviços do hospital, sem seu
consentimento prévio.
18. Respeitar a proibição de realização de fotos, vídeos ou
áudios, bem como a não divulgação em qualquer mídia social,
de qualquer material que esteja relacionado a assistência ou
dependências do hospital, sem prévia autorização.

Ouvidoria
De segunda a sexta, das 08h às 17h
Tel: (19) 3789-5520
e-mail: cliente.crc@fcmc.com.br
www.fcmc.com.br
Redes sociais
Referências legais
• Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, de 10/01/2002.
• Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078, de
11/09/1990.
• Estatuto do Idoso. Lei nº 10.741, de 01/10/2003.
• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei nº 8.069, de
13/07/1990.
• Estatuto do Desarmamento. Lei nº 10.826, de 22/12/2003.
• Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Lei
nº11.343, de 23/08/2006.
• Lei Federal nº 10.216, de 06/04/2001.
• Lei Federal nº 9.294/1996, de 15/07/1996.
• Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais

www.fcmc.com.br

