
MANUAL DO PACIENTE

Endereço: Rua César Zama, nº. 185 – Lins de Vasconcelos
Cep: 20.725-090 – Telefone: 2599-5599

Site: www.hnmd.mar.mil.br

Este Manual tem por objetivo fornecer informações 
úteis sobre o funcionamento do Hospital Naval 

Marcílio Dias e as normas a serem respeitadas para 
que o trabalho dos profissionais de saúde  possa ser 

executado a contento, proporcionando-lhe 
uma recuperação mais rápida e com vistas ao seu 

bem-estar e dos demais pacientes.

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
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Olá, meu nome é Marcilinho.
Aparecerei sempre ao final de cada página, para 

passar algumas dicas que irão tornar sua estadia o 
mais agradável e breve possível.

NOSSA MISSÃO
Contribuir para a eficácia do Sistema de Saúde da Marinha, prestando o atendimento 
médico hospitalar em nível terciário, e executando a aplicação de cursos da sua área de 

competência e efetuando o planejamento e execução das atividades de pesquisa biomédica 
de interesse da Marinha.

Prezado Paciente,

É com carinho que o acolhemos em nossa unidade hospitalar.
O Hospital Naval Marcílio Dias é um moderno centro médico, equipado 

com tecnologia de última geração, com equipes preparadas para cuidar com 
técnica e dedicação.

Desejamos que sua recuperação seja breve e que retorne o mais rápido possível 
às suas atividades habituais. Enquanto permanecer conosco, faremos de tudo para 
atender às suas necessidades. 

As orientações aqui contidas tornarão a sua internação mais segura e tranquila.

INTERNAÇÃO
O Setor de Admissão e Alta (SAA) é responsável pela formalização de sua aco-

lhida neste hospital.
No ato da internação, todos os dados de identificação deverão ser fornecidos pelo 

paciente ou, na sua impossibilidade, pelo seu responsável. 

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE INTERNADO
Assim que chegar ao andar de internação, o paciente será recebido por um profis-

sional de enfermagem que lhe dará as primeiras orientações.
Em cada ala de internação há um posto de enfermagem com um enfermeiro res-

ponsável pela equipe de técnicos, além de um supervisor de enfermagem.

O serviço de enfermagem é contínuo e ininterrupto, 
realizado em regime de plantão  durante  às 24h do dia. 
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O médico é o responsável por manter os pacientes informados a respeito de todas 
as ações a serem desenvolvidas bem como dos eventuais riscos. EM CASO DE DÚ-
VIDA, PERGUNTE AO SEU MÉDICO.

Haverá sempre médicos de plantão que, na ausência do médico-assistente, pode-
rão ser acionados, por meio de solicitação junto à enfermagem.  

Para solicitar a presença de um funcionário da equipe de enfermagem, basta 
tocar o interruptor (campainha) localizado próximo à cama ou dirigir-se ao posto 
de enfermagem.

Orientamos que a circulação do paciente é restrita ao seu andar de internação, 
conforme as orientações e prescrições médicas.

Recomendamos que o paciente em pós-operatório aguarde a orientação do mé-
dico ou da enfermagem para sair do leito. Este cuidado é necessário para a preven-
ção de acidentes.

O HNMD fornecerá camisola ou pijama a cada paciente enquanto internado.
Recomendamos que as roupas trazidas de casa sejam usadas somente dentro do 

quarto não sendo permitido circular nestes trajes.
O paciente deverá trazer material de higiene e de  uso pessoal.
Os exames trazidos pelo paciente deverão permanecer com o mesmo, porém,  se 

entregues à equipe médica ou de enfermagem, deverão ser solicitados de volta no ato 
da alta hospitalar.

As informações médicas são confidenciais, em respeito ao paciente, e somente 
serão fornecidas ao próprio ou a um representante legal, constituindo-se desrespeito 
à ética médica e às Leis fornecê-las a pessoas não autorizadas.  

Para garantir a privacidade do paciente, não serão fornecidas informações 
por telefone.

Caso haja necessidade do paciente ser transferido do quarto/enfermaria para 
uma unidade fechada de tratamento intensivo ou semi-intensivo, o mesmo deverá 
ser desocupado pelos familiares, bem como retirados todos os seus pertences. No 
caso de paciente sem acompanhante, os pertences serão recolhidos pela supervisora 
de enfermagem e entregues à família no horário da visita.

Não se esqueça de passar na clínica responsável 
por sua internação e lembre-se de trazer todos os 
documentos solicitados, além do material necessário 

para sua permanência.
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA
O HNMD dispõe de um Serviço Religioso, composto de dois Capelães (Pastor e 

Padre), direcionado a todos os pacientes nas seguintes dimensões: oferecer conforto 
espiritual, por meio de visita aos leitos; administração de sacramento e atos pastorais, 
celebração de Cultos e Missas. 

Local/horário: Térreo – de 2ª a 6ª, das 7h às 13h – Ramal: 5463
Local/Horário das celebrações de Cultos

Capela Ecumênica - Térreo
Quarta-feira: 10h e Domingo: 10h

Local/Horário das celebrações de Missas 
Capela Ecumênica - Térreo
Segunda-feira 12h 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O HNMD dispõe de serviço de Assistência Social cuja finalidade é atender aos 

pacientes internados nos diversos setores do hospital, em suas necessidades sociais 
que estejam interferindo em seu tratamento e recuperação. 

Local/horário: Subsolo 1 – de 2ª a 5ª, das 7h às 17h e 6ª, das 7h às 13h – Ramal: 5321

OUVIDORIA
O HNMD dispõe de um serviço de Ouvidoria para atender ás suas sugestões, 

reclamações e elogios. Cada  paciente,   acompanhante,  familiar ou servidor faz 
parte do processo de melhoria do atendimento prestado pelo HNMD. A contri-
buição pode ser feita diretamente  na Ouvidoria  ou pelo Disque-Denúncia, no 
telefone 2594-9494.

Local/horário: 3º andar - de 2ª a 5ª, das 7h às 15h e 6ª, das 7h às 13h – Ramal: 5553

SERVIÇO DE PSICOLOGIA
O HNMD possui atendimento psicológico cuja finalidade é prestar suporte aos 

pacientes baixados, mediante solicitação de médico assistente.
Local/horário: SS1 – de 2ª a 5ª, das 7h às 17h e 6ª, das 7h às 13h –Ramal: 5562

A Ouvidoria existe para que o hospital 
escute suas críticas, sugestões e elogios.

Participe!
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SERVIÇOS
O HNMD disponibiliza alguns serviços para melhor atendê-lo em sua estada:

1- Camareira – serviço de camararia 24h;
2- Telefone – Serviço de telefonia pública no térreo e andares.  
3- Serviço de táxi – funcionária da cooperativa Lins Táxi, localizada na portaria do 

bloco B, de 2ª a 6ª, das 7h às 17h, e nos finais de semana, pelo telefone: 2596-3152.  
4- Máquina de lanche – localizada no Setor de Emergência;
5- Máquinas de café – localizadas no térreo, Emergência, segundo sub-solo (SS2) e 

5º andar;
6- Cantina – Entrada principal do Hospital – de 2ª a 6ª, das 7h às 17h:30min; sáb e 

dom das 10h às 17h; 
Lanchonete – SS2 – de 2ª a dom, das 10h às 19h
Trailer - no pátio externo da emergência – de 2ª a dom, das 18h às 23h.

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
O Serviço de Nutrição é composto por nutricionistas e técnicos de nutrição ha-

bilitados a prestar assistência nutricional aos pacientes internados. É importante res-
saltar que a assistência nutricional, quando necessárias dietas, são parte do tratamento 
prestado ao paciente. 
Local/horário: Pavilhão externo - de 2ª a 5ª, das 7h às 17h e 6ª, das 7h às 13h

Ramal: 5568

As refeições dos pacientes serão servidas no quarto:
Desjejum: 7h30min às 8h
Colação: 9h30min às 10h
Almoço: 11h30min às 13h30min
Lanche: 15h às 15h30min
Jantar: 17h30min às 18h30min
Ceia: 21h às 22h30min 

A sua alimentação é servida  de acordo 
com suas necessidades diárias e de acordo 

com a orientação médica. 
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As refeições dos acompanhantes são servidas em locais reservados, no rancho de 
oficiais e/ou de praças:
Café da manhã: 6h20min às 6h50min
Almoço: 11h15min às 11h45min
Jantar: 17h15min às 17h45min

As refeições de acompanhantes contratados são servidas no rancho de Cabos e 
Marinheiros.

A entrada nos refeitórios somente será permitida mediante identificação (crachá).
Nenhum alimento preparado fora do Serviço de Nutrição pode ser oferecido ao 

paciente, sob pena de comprometer o tratamento.

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
Siga rigorosamente as instruções referentes aos cuidados no contato com os pacien-

tes, como lavagem das mãos ou outras normas de precaução que sejam recomendadas. 
1  Ao acompanhante de paciente com isolamento recomenda-se cumprir rigorosa-

mente os procedimentos de precaução específica. Em caso de dúvida, pergunte a 
enfermeira de serviço

2  As flores são lembranças gentis, mas são fonte de contaminação para o paciente. 
Recomendamos que os visitantes evitem trazê-las.  

3  Lave as mãos ao entrar e ao sair do quarto/enfermaria quando vier visitar seu 
familiar ou amigo.

4  Nos quartos/enfermarias poderão ser encontrados dispenseres de álcool gel para 
que visitantes e profissionais de saúde possam usar ao entrar e ao sair do quarto 
do paciente.

5  Visitantes e acompanhantes não podem sentar ou deitar na cama do paciente, pois 
isso favorece a ocorrência de infecção hospitalar.

6  Não é recomendado a permanência de alimentos nos quartos, a fim de evitar a 
contaminação, deterioração dos mesmos e proliferação de insetos.

7  Os quartos/enfermarias são limpos e higienizados diariamente. Caso haja neces-
sidade desse serviço com maior freqüência, deverá ser solicitado à funcionária da 
limpeza do setor.

Ajude a evitar a infecção hospitalar, 
faça a sua parte.
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Respeite o horário de visita, os pacientes 
internados precisam de repouso, para melhor 

recuperação.

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO
O HNMD possui uma equipe de limpeza devidamente treinada para trabalhar 

no ambiente hospitalar. Os produtos de limpeza adotados seguem a rotina estabe-
lecida pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sendo vetada 
a aplicação de substâncias diferentes das padronizadas, incluindo odorizantes de 
banheiros e/ou quartos.

VISITAS E ACOMPANHANTES
Nas enfermarias:
Salvo por proibição médica, as visitas aos pacientes são permitidas diariamente, no 

horário das 14h às 16h e nos finais de semana e feriados, das 14h às 17h. 
As visitas são limitadas a duas pessoas por paciente, por vez, em sistema de re-

vezamento, dentro do horário preconizado. As visitas de crianças são autorizadas, 
entretanto devem ser evitadas em função da  baixa imunidade  natural dos menores 
de 12 anos. 

Nas unidades fechadas:
Na UTI pediátrica e na UTI Neonatal é permitida a presença da mãe durante 

toda a internação; do pai, diariamente, das 8h às 20h, e dos avós, diariamente, das 
15h:45min às 16h (um de cada vez).

No CTI adulto, na Unidade de Paciente Grave (UPG) e na Unidade Coronariana 
(UC), salvo por proibição médica, as visitas aos pacientes são permitidas diariamente, 
no horário das 14h às 14h30min, inclusive nos finais de semana. Na Grande Emer-
gência, também  são  permitidas, conforme autorização do Chefe de Equipe. 

As visitas são limitadas a três pessoas por paciente, em sistema de revezamento. 
Lembramos que a permanência de acompanhantes é terminantemente vetada 

nestas unidades, visando ao bem-estar do paciente.
Não é aconselhável a visita de crianças menores de 12 anos de idade. Se for o caso 

dirija-se à enfermeira do setor.
Após o horário regular de visita, é permitida somente a permanência do 

acompanhante.
As visitas poderão ser suspensas por ordem médica.
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É importante ressaltar que o excesso de visitas poderá perturbar o repouso e 
a recuperação do paciente, bem como a execução dos procedimentos da equipe 
multidisciplinar.

É absolutamente vedado ao acompanhante usar trajes não-condizentes com o am-
biente hospitalar e militar, tais como shorts, bermudas, saias curtas, blusas decotadas e 
trajes de banho, e transitar com camisolas, pijamas, roupões e quimonos, nos corredores.

Somente será permitido acompanhante em casos de indicação médica, além de 
idosos (maior de 60 anos), de crianças (0 a 12 anos incompletos), ou de adolescentes 
(menores de 18 anos incompletos), conforme previsto no Estatuto do Idoso, Art. 16 
e Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 12.

Os acompanhantes deverão, preferencialmente, ser do mesmo sexo do paciente.  
Os acompanhantes deverão dirigir-se ao Setor de Admissão e Alta (SAA), locali-

zado no térreo, para cadastro e recebimento do cartão de acompanhante (crachá), que 
deverá sempre ser utilizado nas dependências do hospital. 

A troca de acompanhantes deverá ser efetuada preferencialmente na portaria do 
Bloco B, das 6h às 18h. A  troca de acompanhante no quarto poderá ser permitida  
nos casos em que houver indicação clínica, mediante a  autorização da enfermeira 
encarregada do setor.

PACIENTE FORA DE SEDE
Os pacientes oriundos de outros Distritos Navais, no momento da alta, deverão 

aguardar a passagem de retorno no hospital ou na casa de familiares, até que seja 
providenciado, pelo Serviço Social, junto à OM de origem do paciente, o retorno 
à sua cidade. 

Militares da ativa poderão aguardar a passagem de retorno no HNMD, ou na casa 
de familiares, quando autorizados pela sua OM, por meio de mensagem. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MEDICAMENTOS PRÓPRIOS
Quando o paciente é internado, ele ou seu responsável deverão informar no ato 

da internação se estão trazendo medicamentos próprios; em caso afirmativo, deverão 
preencher e assinar o respectivo termo. Os medicamentos deverão ficar sob a respon-
sabilidade da enfermagem e serão devolvidos no momento da alta.

Em caso de dúvida quanto ao seu 
tratamento, consulte sempre o seu 

médico.
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CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO
Todo tratamento é sempre realizado sob o controle de um ou mais médicos res-

ponsáveis pelo paciente. Ao ser admitido para tratamento, o paciente estará consen-
tindo na realização de exames radiológicos e laboratoriais, procedimentos clínicos, 
cirúrgicos, fisioterápicos ou outros serviços assistenciais gerais ou específicos, indica-
dos pelo médico como necessários ao tratamento. 

Os procedimentos cirúrgicos ou exames que impliquem em riscos para o paciente 
serão realizados com a autorização do mesmo ou seu responsável legal, salvo em si-
tuações emergenciais, quando, para preservar a vida, serão adotadas todas as medidas 
terapêuticas indicadas pelo médico, mesmo sem autorização expressa do paciente.

RECUSA DE TRATAMENTO
O paciente tem o direito de recusar a se submeter a determinado tratamento. Para 

tanto, existe um formulário específico a ser preenchido e que deve ser solicitado pelo 
paciente ao médico responsável pelo mesmo.

ALTA HOSPITALAR 
Após a alta hospitalar, o paciente deverá deixar o quarto até às 12h, visto que 

outros pacientes estarão, possivelmente, aguardando a liberação do mesmo – a per-
manência no quarto poderá incidir na cobrança de nova diária. 

Todas as refeições fornecidas ao paciente após a sua alta serão cobradas.
O HNMD não executa a remoção de pacientes para sua residência, ou outro des-

tino, no momento da alta hospitalar, salvo por indicação médica, quando poderá ser 
fornecido transporte de ambulância. No momento da alta hospitalar, será procedido 
o “check-out” pela camareira, para fins de liberação do quarto e baixa do termo de 
cautela da roupa de cama. 

Na sua saída, recolha todos os seus 
pertences e aguarde a liberação de seu 

quarto pela camareira. 
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OUTROS SERVIÇOS
SIPM – Temos em nosso Hospital um Posto do Serviço de Inativos e Pensionis-

tas da Marinha (SIPM), para fins de recadastramento.
Local/horário: 2º andar - de 2ª a 5ª, das 8h às 16h e 6ª, das 8h às 13h.

SEDIME – O HNMD conta com um Serviço de Distribuição de Medicamentos 
(SEDIME)

Local/horário: Térreo - de 2ª a 5ª, das 7h às 18h e 6ª, das 7h às 13h. 

ALUGUEL DE CADEIRA DE RODAS – No setor das Voluntárias é possível 
alugar cadeira de rodas, cadeira higiênica e muleta.

Local/horário: 4º andar – 2ª e 4ª, das 9h às 12h. Ramal: 5479 

BARBEARIA – O HNMD dispõe de uma barbearia para atendimento da tri-
pulação e pacientes baixados.  Caso queira utilizar este serviço, solicite à enfermeira 
que o barbeiro virá até o seu quarto. 

Local/horário: - SS1 - de 2ª a 5ª, das 7h às 16h e  6ª, das 7h às 13h 

ALGUNS ESCLARECIMENTOS:
DESPESAS HOSPITALARES – As despesas relativas ao período de inter-

nação serão descontadas diretamente no Bilhete de Pagamento do responsável. Em 
caso de dúvida em relação às despesas hospitalares, o interessado deve dirigir-se ao 
setor de Indenização Médico-Hospitalares (IMH).

Local/horário: Térreo - de 2ª a 5ª, das 7h às 16h e 6ª, das 7h às 13h. 

PROCURAÇÃO – Caso o paciente esteja internado e impossibilitado de se lo-
comover ou assinar, o familiar deverá, de posse de uma Declaração Médica, procurar 
o cartório para providenciar a visita do escrivão. Tal fato deverá ser comunicado à 
Supervisora de Enfermagem.

As Voluntárias Cisne Branco atuam 
em todos os andares de internação e estão 

sempre prontas para atender às suas necessidades.
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RELATÓRIO MÉDICO, CÓPIA XEROX DO PRONTUÁRIO E DE-
CLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE - Caso o paciente necessite de algum des-
ses documentos deverá o próprio ou um representante legal, dirigir-se ao Serviço de 
Secretaria e Comunicações (SECOM) e solicitá-los por meio de formulário próprio.

Local/horário: 4ºandar - de 2ª a 5ª, das 7h às 15h e 6ª, das 7h às 13h.

APARELHOS ELETRÔNICOS – Caso o paciente porte algum aparelho 
eletrônico (rádio, televisão, DVD, Vídeo Game ou note book) deverá registrar a 
entrada do aparelho na sala de estado e dar baixa no momento da saída com o 
referido material. 

“FUMÓDROMO” – Não é permitido fumar nas dependências internas do hos-
pital. Caso deseje, recomendamos que o familiar/acompanhante/visitante dirija-se ao 
“fumódromo”, localizado no pátio externo do hospital, na saída da Emergência. 

VISITAS RELIGIOSAS – Caso o paciente deseje a assistência de autoridade 
religiosa distinta da oferecida pelo hospital, recomendamos informar à Capelania.

ATENÇÃO:
Compreendemos que em muitos casos, a internação hospitalar é um momento 

difícil para toda a família do paciente. Deve haver um esforço de todos no sentido 
de tornar o ambiente propicio à integração do paciente e à breve recuperação da 
sua saúde.

Procure demonstrar calma e confiança na recuperação do seu familiar. Essa atitu-
de é fundamental para o tratamento. A equipe multidisciplinar do HNMD e todos 
no Hospital trabalham para o pleno restabelecimento da saúde do seu familiar.  

Recomendamos que não sejam oferecidas gratificações aos nossos funcionários e 
aos de empresas terceirizadas pelos serviços realizados. Prestar bom atendimento faz 
parte de sua formação e da orientação profissional que recebem.

Respeite as normas e contribua para o 
bom funcionamento do hospital.
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Com a finalidade de proteger o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamento 
do nosso hospital é vetado aos pacientes, familiares e visitantes:

1  Fumar nas dependências do Hospital em cumprimento à Lei Federal nº. 9.294/96;

2  Falar alto e fazer barulho excessivo. O período de silêncio será observado das 22h 
às 6h;

3  Cozinhar, lavar ou estender roupas nos quartos ou enfermarias;

4  Manter em seus quartos ou enfermarias aparelhos eletrodomésticos (Ex: cafeteira, 
mini-forno ou micro-ondas);

5   Trazer medicamentos de fora do hospital para ser ministrado ao paciente, sem o 
conhecimento da farmácia hospitalar e enfermagem;

6  Trazer alimentos de fora do hospital para oferecer ao paciente;

7  Consumir bebidas alcoólicas no hospital;

8  Trajar vestimentas não compatíveis ao ambiente hospitalar;

9  Circular de um quarto para outro; e

10  Portar-se de maneira não compatível com o ambiente hospitalar.

DIREITOS E DEVERES
Constituem DIREITOS do paciente:

1   Receber atendimento digno, atencioso e respeitoso, independente do seu posto ou 
graduação, sua raça, credo, cor, idade, sexo, orientação sexual ou qualquer forma 
de preconceito; 

2   Ser identificado pelo seu nome e sobrenome e não pelo nome de sua doença, nú-
mero, código ou qualquer outra forma de identificação;

3   Poder identificar por meio de nome e função os profissionais envolvidos em 
seu cuidado;

Seus direitos serão sempre respeitados por 
todos os servidores do hospital.
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4 Receber informações, em linguagem clara e compreensível, acerca de seu diagnós-
tico, opções terapêuticas e riscos envolvidos;

5 Receber o máximo de informações necessárias sobre o seu tratamento ou 
procedimento;

6 Consentir ou recusar, a qualquer tempo, procedimentos diagnósticos ou tera-
pêuticos, de forma livre e voluntária, após receber adequada informação sobre o 
tratamento sugerido, desde que não esteja em risco de vida, sem que lhe sejam 
imputadas quaisquer sanções morais e/ou legais;

7 Ter acesso ao seu prontuário de acordo com as normas da Instituição;

8 Participar ativamente nas decisões relacionadas ao tratamento médico. Isso inclui 
o direito de recusar o tratamento; 

9 Ter resguardada a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal, por 
meio da manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete risco a terceiros 
ou à saúde pública;

10 Ter garantida a sua segurança, integridade física psíquica e moral;

11  Receber ou recusar assistência psicológica, social e religiosa;

12 Ser orientado por ocasião da alta hospitalar;

13  Sair do hospital, mesmo contra o conselho do médico, assinando para isso, um 
termo de responsabilidade;

14 Receber as receitas com o nome genérico do medicamento. As receitas devem ser 
digitadas ou ter caligrafia legível, além de assinatura e carimbo contendo o núme-
ro do respectivo Conselho profissional; e

15  Designar visitantes de sua escolha, caso o paciente tenha poder de decisão, a não 
ser que a presença deste visitante coloque a saúde ou a segurança do paciente, ou 
de outros em perigo. 

Deixe sempre seus pertences no setor de 
internação, ou com a supervisora do 

andar.
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Constituem DEVERES do paciente:

1- Dar informações completas e precisas sobre seu histórico de saúde, doenças pré-
vias, procedimentos médicos anteriores e outros problemas relacionados à sua 
saúde. Na impossibilidade, as informações devem ser prestadas por um familiar 
ou representante legal;

2- Conhecer e respeitar as normas e regulamentos do Hospital, por meio do Manual 
do Paciente;

3- Zelar e responsabilizar-se pelas propriedades do Hospital colocadas à sua 
disposição;

4- Respeitar as normas e regulamentos do Hospital e solicitar que seus acompanhan-
tes e/ou visitantes também o façam; 

5- Respeitar os direitos dos demais pacientes, funcionários e prestadores de serviço 
da instituição, tratando-os com civilidade e cortesia;

6- Contribuir no controle de ruídos e comportamento de seus visitantes e/ou acom-
panhantes; e

7- Atender e respeitar a proibição de fumo nas dependências do Hospital, extensivo 
aos seus acompanhantes e visitantes, conforme legislação vigente.

SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL

1- É desaconselhável trazer para o hospital objetos de valor.

2- O HNMD não se responsabiliza por objetos de valor, jóias, dinheiro ou quaisquer 
outros tipos de pertences deixados nos quartos e nas enfermarias. 

3- A responsabilidade do HNMD sobre os pertences dos pacientes, limita-se àque-
les arrecadados no ato da internação, ou os colocados sob responsabilidade da 
enfermagem após a admissão na unidade de internação, quando arrecadados, pelo 
funcionário do setor.

Cuide bem do nosso hospital e ele estará 
sempre em condições de cuidar de todos nós.
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4- A Divisão de Hotelaria e Atendimento Hospitalar, por meio do Setor de Admis-
são e Alta (SAA), é a responsável pelo registro, em livro próprio, e pela guarda 
do material arrecadado no ato da internação, dispondo para isso de cofre para a 
guarda de pertences de valor.

5- Acompanhantes e visitantes devem manter bolsas e valores pessoais sob 
sua guarda.

6- A monitorização da segurança é realizada por câmeras de vídeo 24 horas.

7- O paciente, seus familiares, acompanhantes e visitantes devem colaborar com os 
procedimentos que garantam a segurança de todos, principalmente em áreas de 
circulação restrita. Por isso a obrigatoriedade da identificação na entrada, bem 
como o uso dos crachás de identificação de acompanhante e a devolução da eti-
queta de identificação na saída do hospital.

O HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS ESTÁ A SERVIÇO 
DA FAMÍLIA NAVAL. ZELE PELAS INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS  DO MARCÍLIO COLOCADOS À SUA 
DISPOSIÇÃO. NÃO DESTRUA, NÃO DANIFIQUE. ELE É NOSSO 

PATRIMÔNIO.

HNMD:
Sempre cuidando da família naval.
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TELEFONES ÚTEIS 

 
 
EMERGÊNCIA HNMD .....................................................................(21) 2599-5517

SIADI .................................................................................................(21) 2599-5587
 
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA ...........................................(21) 2223-1244
 
POLICLINICA NAVAL N. Sra. DA GLÓRIA
                                                              Mesa Telefonica......................(21) 2566-1200
                 Central de Marcação de Consultas Do 1º DN.....................(21) 2565-0096
 
UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE MENTAL ............................(21) 3392-0182
 
ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA .............................(21) 2104-6614
 
POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
   Marcação De Consulta.........................(22) 2621-4066
   Emergência...........................................(22) 2621-4065

 
AMBULATORIO NAVAL DA PENHA .............................................(21) 2126-6176
 
AMBULATÓRIO NAVAL DE NITERÓI ..........................................(21) 2189-3048
 
AMBULATÓRIO NAVAL DE CAMPO GRANDE ..........................(21) 3394-1071
 
SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA MARINHA .......(21) 2104-6390

Site: www.hnmd.mar.mil.br
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