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 A Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pelo Decreto nº 6.932 de 11 de agosto de 2009, 

é uma ferramenta de gestão que visa facilitar o acesso dos usuários a informações essenciais para 

o atendimento no Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB). A Carta orienta sobre como ser 

atendido no HUB-UnB, esclarecendo dúvidas sobre o acesso ao atendimento de urgência e emergência, 

internação, exames e serviços especiais. Esta é a segunda edição da Carta de Serviços ao Cidadão 

do HUB-UnB. O documento deve ser atualizado pelo menos uma vez ao ano e contamos com a sua 

contribuição para aprimoramos a Carta, sanando outras dúvidas em edições futuras. Você pode sugerir 

melhorias por meio do www.hub.ebserh.gov.br no menu Ouvidoria. Basta registrar uma manifestação 

de sugestão por meio do formulário eletrônico disponível naquela página. 

Seja bem vindo(a) ao Hospital Universitário de Brasília.

1. Apresentação



2.Institucional

 O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) foi inaugurado em 1972 como 

unidade do Instituto de Pensões e Aposentadoria dos Servidores do Estado (IPASE), 

recebendo o nome de Hospital do Distrito Federal Presidente Médici. A instituição 

dedicou-se, inicialmente, à atenção exclusiva aos servidores públicos federais e ficou 

conhecida como Hospital dos Servidores da União. Em dezembro de 1979 passou a ser 

administrado pela Universidade de Brasília (UnB), por meio de convênio assinado com o 

INAMPS. Em 1987, foi integrado à rede de serviços do Distrito Federal (DF) por meio de 

novo convênio assinado pela UnB com quatro ministérios, passando a se chamar Hospital 

Docente Assistencial e sendo reconhecido como o 38º Hospital Universitário brasileiro.  

Em 3 de abril de 1990 o estabelecimento foi cedido à UnB quando recebeu o nome 

Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB).

 De 1990 até 2004, o HUB-UnB sobreviveu a um processo de redução do quadro 

de funcionários do antigo INAMPS, sofrendo com a falta de reposição dos postos de 

trabalho, além de um financiamento precário, que dependia de relações informais com 

o gestor local do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de 2005, o HUB-UnB passou 

a ser administrado e financiado de acordo com diretrizes dos ministérios da Educação e 

da Saúde, com definição do teto financeiro para o desenvolvimento de suas atividades. 

Nesse mesmo período a instituição foi credenciada como Hospital de Ensino. Em 2008 

o Regimento Interno do Hospital foi aprovado e o HUB-UnB passou a oferecer 100% de 

sua capacidade de atendimento ao SUS. Em 17 de janeiro de 2013, a Universidade de 

Brasília transferiu a administração do HUB-UnB para a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (Ebserh), empresa pública vinculada ao Ministério da Educação criada 

6

2.1 O Hospital



pela Lei 12.550/11 e responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (Rehuf). Iniciou-se então  uma nova era não só para o HUB-UnB, mas para toda 

a complexa rede de hospitais universitários federais do país. Hoje a instituição faz parte de um sistema 

composto por 40 hospitais administrados Ebserh.

 O HUB-UnB funciona como um importante cenário de prática para estudantes de graduação e 

pós-graduação, por meio de estágios, programas de Residência Médica e Multiprofissional, pesquisas 

e projetos de extensão. Para cumprir seu propósito organizacional, o Hospital oferece à população 

serviços de saúde de média e alta complexidade, exclusivamente por meio do SUS e atendendo ao 

contrato assinado em janeiro de 2017 com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Saúde-

DF).

 Atualmente o HUB-UnB possui 203 leitos operacionais ativos e 335 leitos globais e realiza, 

em média, 19 mil consultas ambulatoriais por mês, em mais de 40 especialidades. De acordo com os 

critérios da Rede Ebserh, ele é classificado como uma unidade de médio porte, com pronto-socorro 

adulto e pediátrico referenciados, centro cirúrgico central e ambulatorial, centro obstétrico, áreas de 

internação em clínica médica, cirurgia, pediatria, maternidade, transplantes e cuidados intensivos e 

semi-intensivos neonatal e adulto (incluindo unidade coronariana). 

 A área ambulatorial dispõe de 152 consultórios nos quais são realizados atendimentos de 

média e alta complexidade. As especialidades atendidas são clínica médica, cardiologia, anestesiologia, 

dermatologia, doenças infecciosas e parasitárias, endocrinologia, gastroenterologia, genética, geriatria/

medicina do Idoso, nefrologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, oncologia clínica, 

hematologia, radioterapia, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia plástica, neurocirurgia, oftalmologia, 

ortopedia, otorrinolaringologia, saúde auditiva, cirurgia cabeça e pescoço, coloproctologia, urologia, 

cirurgia torácica, pediatria, pediatria clínica, pediatria cirúrgica, ginecologia geral, mastologia, pré-

natal, fisioterapia, reabilitação pulmonar, farmácia, serviço social, terapia ocupacional, fonoaudiologia, 

implante coclear, psicologia, nutrição, enfermagem, atividade física, odontologia e atendimento à 

tuberculose.

 Na área de apoio diagnóstico e terapêutico destacam-se os serviços do Laboratório de 

Hemodinâmica, Radioterapia, Banco de Leite Humano, Unidade de Diagnóstico por Imagem, Unidade 



Laboratório de Análises Clínicas e de Anatomia Patológica, Unidade de Medicina Nuclear, Farmácia 

Hospitalar e Farmácia-Escola. Os serviços de média e alta complexidade do HUB-UnB são habilitados 

pelo Ministério da Saúde possuem alta relevância para a população do Distrito Federal. 

 Como parte integrante da Universidade de Brasília, o HUB-UnB é cenário de prática qualificado 

e estratégico para o desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem que contribuam para a 

qualificação da atenção à saúde e a formação de egressos condizentes às necessidades sociais. Nesse 

sentido, o Hospital conta com espaços específicos para o desenvolvimento de atividades acadêmicas: 

dois auditórios, dez salas de aula, sala de Telessaúde interligada à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP), uma sala para treinamento com simulação de alta fidelidade e oito salas destinadas a simulações 

de média e baixa fidelidade. A existência desses recursos contribui para a manutenção de programas 

de residências médicas considerados estratégicos por sociedades de especialidades, como Medicina 

Nuclear, Radioterapia e Transplante. Nesses cenários também são desenvolvidas atividades práticas 

e estágios curriculares de estudantes de graduação de diversos cursos da saúde e de outras áreas, 

favorecendo a interdisciplinaridade, a integração ensino-serviço, a humanização do cuidado e 

a integralidade da assistência. No âmbito da pesquisa, como estratégia para o fortalecimento e 

consolidação do desenvolvimento tecnológico e da inovação, em consonância com as necessidades da
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2.2 Princípios Institucionais

• Transparência

• Compromisso social

• Solidariedade

• Responsabilidade ambiental

• Compromisso com a excelência

Valores

Cuidar de pessoas e desenvolver ensino e pesquisa em harmonia com o  

Sistema Único de Saúde.

Missão

Ser um hospital de excelência, acreditado para cuidados de média e alta 

complexidade, ensino e pesquisa em um contexto humanizado e interdisciplinar.

Visão

da saúde pública do país, o HUB-UnB conta com o Centro de Pesquisa Clínica (CPC), que tem como um 

dos seus objetivos apoiar grupos de pesquisa emergentes e consolidados para realização de estudos 

clínicos e epidemiológicos, de acordo com os princípios éticos e o respeito ao paciente e à comunidade.

 A força de trabalho do hospital é formada por mais de 2 mil trabalhadores de diferentes vínculos, 

incluindo empregados públicos da Rede EBSERH e servidores públicos da Fundação Universidade de 

Brasília (FUB), do Ministério da Saúde e da Saúde-DF. As equipes assistenciais contam com médicos, 

profissionais de enfermagem, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e técnicos de diversas áreas da saúde, com o 

objetivo de promover um atendimento qualificado, integral e humanizado aos pacientes.

www.hub.ebserh.gov.br • 55 (61) 2028.5000 9



2.3 Relacionamento com a Sociedade
Ouvidoria

ATRIBUIÇÕES DA OUVIDORIA

1 - Receber as manifestações apresentadas pelos interessados, pacientes ou colaboradores, 

tratando com absoluta confidencialidade as informações e dando-lhes o devido encaminhamento, 

mesmo as anônimas, caso as razões do anonimato sejam consideradas justificáveis. 

2 -  Rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações improcedentes.

3 -  Atender o manifestante com cortesia e respeito, sem discriminação ou pré-julgamento, dando-lhe 

resposta à questão apresentada, no menor prazo possível e com objetividade. 

4 -  Agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça, resguardando o sigilo das informações. 

5 -  Encaminhar à área de gestão de pessoas do HUB-UnB os colaboradores que desejam tratar de 

assuntos de natureza trabalhista, seja de interesse individual ou coletivo.

 Um dos canais de relacionamento do HUB-

UnB com o cidadão é a Ouvidoria. Criada em 

2006, a Ouvidoria vem passando por melhorias 

contínuas desde junho de 2013 e hoje conta com 

uma estrutura de mais de 50 metros quadrados, 

equipe capacitada e um Sistema Eletrônico de 

Atendimento, o E-Ouv, da Controladoria Geral da 

União. A Unidade é membro da Rede Nacional de 

Ouvidorias dos Hospitais Universitários Federais 

(RNOHUF), na qual estão inseridos todos os 

hospitais universitários federais sob gestão 

administrativa da Ebserh. A Ouvidoria do HUB-

UnB é um órgão de comunicação com dirigentes, 

professores, estudantes, pesquisadores, 

prestadores de serviços, colaboradores e, claro, 

os cidadãos. Seu Regulamento foi aprovado em 

2013.
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 Desde outubro de 2013, a Ouvidoria do HUB-UnB realiza periodi-

camente a Pesquisa de Satisfação dos Usuários, uma iniciativa da Ouvidoria 

Geral da Ebserh da qual participam todos os hospitais da RNOHUF.

Funcionamento:

De segunda a sexta-feira, das 07h às 19h

Canais de Atendimento:

E-Ouv/CGU - www.hub.ebserh.gov.br e clique em Ouvidoria

Telefones:

55 (61) 2028.5564 

55 (61) 2028.5045

E-mail

ouvidoria.hub@ebserh.gov.br

Correspondência:

Ouvidoria do HUB-UnB

SGAN 605, Av. L2 Norte, Brasília (DF), CEP: 70.840-901



Assessoria de Comunicação Social

 A Assessoria de Comunicação Social do HUB-UnB, vinculada à Superintendência, é responsável 

pelo planejamento e execução das ações de comunicação com os mais diversos públicos de interesse 

do hospital, tais como assessoria de imprensa, relações públicas, gerenciamento da marca e dos canais 

de comunicação institucional. O objetivo principal é proporcionar a adequada compreensão sobre os 

serviços prestados, dar transparência aos dados e ações de gestão e esclarecer assuntos de utilidade 

pública.
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HUB-UnB na internet

 Para acessar o site HUB-UnB na intenet basta digitar  

www.hub.ebserh.gov.br na barra do seu navegador. Na 

página inicial estão reunidas as principais notícias do Hospital. 

Nos menus à esquerda, é possível consultar informações sobre 

a instituição, separadas por assunto. Para entrar em contato 

com o hospital, basta clicar em Contato, no menu lateral ou no 

canto superior esquerdo da página.

 O site atende às principais recomendações de 

acessibilidade na web, com opções de atalhos de navegação e 

de alteração de contraste.

www.hub.ebserh.gov.br • 55 (61) 2028.5000 13



Federal, além de trabalhos dos estudantes de 

graduação, pós-graduação stricto e lato sensu 

e de pesquisadores. Em 2018 o evento teve 

como tema principal “Cuidado interprofissional, 

inovação e sustentabilidade em saúde” e contou 

com a presença de 315 participantes. O público 

do evento pôde participar das 20 atividades, 

entre mesas redondas, oficinas, minicursos e 

apresentações de trabalho. Estas elevaram a 

qualidade do evento com 21 apresentações 

orais e 80 na modalidade pôster. As atividades 

da Jornada contaram com a participação de 42 

palestrantes de diferentes instituições de ensino.

 

2.4 Ensino e Pesquisa

 A Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) 

do HUB-UnB é responsável pelo planejamento 

e execução das atividades de apoio ao ensino, 

pesquisa e extensão em diferentes áreas de 

graduação e pós-graduação, permitindo a 

educação comprometida com a ética, a cidadania, 

o conhecimento e o atendimento às necessidades 

contemporâneas do indivíduo e da sociedade.  

A GEP é responsável, entre outras atividades 

de alcance acadêmico e social, pela organização 

e realização de eventos tradicionais de cunho 

científico e social no âmbito do HUB-UnB, como a 

Jornada Científica e a Feira de Saúde.

 O objetivo da Jornada Científica é divulgar 

as pesquisas e os trabalhos desenvolvidos no 

HUB-UnB e pela comunidade científica do Distrito 
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 A Feira de Saúde visa a difusão de conhecimentos por meio da apresentação de atividades que 

permitem a promoção da saúde e a prevenção de doenças, principalmente junto às escolas públicas da 

área de influência do HUB-UnB. A ação de extensão conta com aproximadamente 180 executores das 

ações (profissionais de saúde, residentes, estudantes e professores) e 750 moradores da comunidade. 

 Em 2017 Laboratório de Simulação do HUB-UnB foi reformulado. O espaço con-

ta com nove laboratórios, mais de 30 simuladores e uma equipe para viabilizar e apo-

iar treinamentos práticos, especialmente na área da saúde. Um espaço físico de 450 m²  

destinados à integração entre ensino, pesquisa e assistência passou a funcionar no primeiro andar da 

Unidade 1 do HUB-UnB a partir de agosto de 2017. O ambiente de prática conta com toda a estrutu-

ra necessária para o desenvolvimento de habilidades específicas, por meio da simulação de situações 

clínicas, encenações e do aprendizado interdisciplinar. Os agendamentos e consultas aos recursos físi-

cos disponíveis podem ser realizados através da intranet do HUB-UnB.

 A Biblioteca do Hospital Universitário também está vinculada ao ensino e pesquisa, tendo como 

objetivo a disseminação da informação oferecendo suporte bibliográfico à comunidade do hospital, in-

cluindo empregados, servidores, estudantes, residentes, profissionais de saúde e docentes. O acervo é 

composto por 5.967 exemplares com 3.682 títulos de obras em geral. Contamos também com todo o 

acervo digital disponível no Sistema de Biblioteca da UnB e a base de dados (Up To Date®) disponibi-

lizada pela Ebserh. A Gerência de Ensino e Pesquisa é responsável pelo gerenciamento das atividades 

voluntárias dos profissionais de saúde, tendo recebido e apoiado a inserção de mais de 74 profissionais 

voluntários no decorrer do ano.

 O HUB-UnB é campo de estágio curricular obrigatório de cursos da UnB, dos campi Darcy Ri-

beiro, Ceilândia e Gama. Os cursos que desenvolvem atividades práticas no hospital são os seguintes: 

Administração I Arquivologia I Enfermagem I Engenharias I Farmácia I Fisioterapia I Fonoaudiologia I

Medicina I Nutrição I Odontologia I Pedagogia I Psicologia I Saúde Coletiva I Serviço Social I Terapia 

Ocupacional

Graduação

www.hub.ebserh.gov.br • 55 (61) 2028.5000 15



Stricto Sensu
 O HUB-UnB atende às necessidades de programas de pós-graduação, a partir da análise 

dos projetos e aprovação pelos diferentes Comitês de Ética da UnB. No período de 2000 à 2014 

foram executados 930 projetos que envolveram 301 pesquisadores, entre professores, servidores e 

estudantes.

Residência Médica
 A Residência Médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação, sob a forma de curso de 

especialização, considerada Padrão Ouro da especialização médica, segundo o portal do Ministério da 

Educação. O Programa de Residência Médica desenvolvido no HUB-UnB, credenciado pela Comissão 

Nacional de Residência Médica, conta com a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e 

profissional. No hospital há 35 programas de residência médica, com a participação aproximada de 35 

supervisores, 39 coordenadores e 277 preceptores. O processo seletivo para a entrada de residentes 

no hospital ocorre uma vez por ano, por meio de concurso público, e o profissional conta com uma 

bolsa do Ministério da Educação para custear sua formação.

Residência Multiprofissional
 A Residência Multiprofissional proporciona aos profissionais de outras áreas da saúde, que 

não médica, o desenvolvimento de competências e habilidades que os auxiliem na atuação em equipe, 

qualificando-os para o aprimoramento da assistência no sistema de saúde. O processo seletivo ocorre 

uma vez por ano, por meio de concurso público, e o profissional conta com uma bolsa do Ministério da 

Educação para custear sua formação.

Pós-Graduação

Ao longo do ano passam em atividades práticas pelo hospital mais de 700 alunos, sendo registradas 

aproximadamente 100 disciplinas práticas.
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	 Os	três	diferentes	programas	de	residência	multiprofissional	contam	com	a	atuação	de	23	

coordenadores, 107 preceptores e 7 tutores.

Pesquisa
 As regras para o desenvolvimento de projetos de pesquisa no HUB-UnB visam a regulamentação 

da documentação e dos procedimentos institucionais que autorizam a produção das pesquisas. O 

interessado deve submeter o seu projeto a um Comitê de Ética em Pesquisa, via Plataforma Brasil, e 

preencher os formulários abaixo, disponíveis em www.hub.ebserh.gov.br, no menu Ensino e Pesquisa.

 

1 - Regulamento para apresentação de projetos de pesquisa no HUB;

2 - Autorização da chefia da área onde a pesquisa será desenvolvida;

3 - Questionário sobre o projeto de pesquisa;

4 - Termo de Ciência;

5 - Autorização para publicação do resumo do projeto na página do hospital;

6 - Declaração de isenção de ônus para o hospital;

7 - Declaração de responsabilidade para pesquisadores que não possuem vínculo com o HUB;

8 - Termo de compromisso para utilização de dados individuais e institucionais de pesquisa;

9 - Termo de Concordância.

www.hub.ebserh.gov.br • 55 (61) 2028.5000 17



Fique atento(a)!

 A declaração de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa deve ser entregue à Gerência 

de Ensino e Pesquisa para autorização do início 

da coleta de dados.

 

Trabalhos de Conclusão de Curso

 Nos casos de estudantes de graduação, 

com interesse em desenvolver o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) na instituição, se 

o orientador acadêmico não for um professor 

que atue no HUB-UnB, há necessidade de um 

profissional responsável pela supervisão da 

atividade no hospital.

Relação de documentos para o TCC:

1. Solicitação para realização do projeto 

proposto, assinado pelo estudante e seu 

orientador acadêmico, com data de início e 

fim da atividade, horário e local de realização 

do trabalho;

2. Carta de aceite do chefe da área e/ou da 

divisão onde será desenvolvida a pesquisa;

3. Declaração do profissional responsável pelo 

estudante no HUB-UnB, comprometendo-

se com o desenvolvimento da atividade na 

instituição;

4. Cópia impressa e em arquivo digital do projeto 

resumido, com as seguintes especificações: 

 a) Máximo de 10 páginas, incluindo o item 

“Referências”, em formato A4, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5;

 b) Capa ou página de identificação com a 

logomarca do HUB-UnB (disponível em www.hub.

ebserh.gov.br/identidade-visual), identificação da 

unidade acadêmica à qual se vincula, título do 

projeto, nome do aluno e do orientador;

 c) Tópicos do projeto escrito:

     - Resumo: entre 300 e 500 palavras, 

escrito em parágrafo único. Deve incluir todas 

as partes do projeto: tema, objetivos, referencial 

teórico, metodologia. Ao final incluir três palavras-

chaves que representem o conteúdo principal 

do tema a ser pesquisado para divulgação ou 

publicação nos anais do HUB-UnB;

       - Referencial teórico: contextualização 

do tema do estudo e justificativa para realização 

da pesquisa;

       - Objetivos: descrição do objetivo geral 

e dos objetivos específicos;

       - Metodologia/método: delineamento 

geral da pesquisa com identificação dos 

participantes, instrumentos e materiais utilizados, 



 - Cronograma: planejamento mensal das 

ações, compatível com o prazo acadêmico para a 

finalização do trabalho;

  - Orçamento e responsabilidade financeira 

pelo projeto;

 - Referências.

 Todos os formulários preenchidos 

precisam ser entregues à GEP para dar início ao 

processo. Para aqueles que pretendem publicar 

o trabalho, há necessidade de submissão do 

projeto à Plataforma Brasil. 

Fotos e vídeos
 O registro fotográfico ou em vídeo das 

atividades desenvolvidas no HUB-UnB precisa 

de autorização da Gerência de Ensino e Pesquisa 

e da Assessoria de Comunicação Social, após 

análise do projeto com os objetivos, meio de 

divulgação das imagens e autorização das 

pessoas envolvidas.

 No decorrer do ano mais de 131 projetos 

de pesquisas acadêmicas receberam autorização 

institucional para realização e desenvolvimento 

nas dependências do HUB.

 Em outubro de 2010, o HUB-UnB 

ganhou o seu núcleo da Rede Universitária de 

Telemedicina (Rute), iniciativa do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, apoiada pela Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep) e coordenada pela 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Por 

meio da iniciativa Rute, o HUB-UnB aprimorou 

sua infraestrutura de comunicação para o 

desenvolvimento das ações de Telessaúde.

 A medida possibilitou ainda a integração 

a projetos existentes na Rede (como os SIGs 

- Special Interest Group) e a participação de 

iniciativas inovadoras na área da educação 

em saúde, o que exerce impacto positivo na 

qualidade do cuidado em saúde, especialmente 

quando considera-se o papel do HUB-UnB como 

unidade formadora de recursos humanos.

 Os SIGs facilitam e estimulam o avanço 

das pesquisas colaborativas ao debaterem temas 

específicos por webconferências ou agendas de 

vídeos. Atualmente, o HUB-UnB participa de 24 

SIGs e disponibiliza a estrutura para os encontros 

que acontecem todos os dias, com uma média 

de três a quatro atividades diárias no espaço do 

Núcleo Rute do HUB-UnB.

Informações: 55 (61) 2028.5522
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3.Acesso ao HUB-UnB
3.1 Localização

 O HUB-UnB está localizado no Plano Piloto de Brasília, na Avenida L2 Norte, 

quadras 604/605. A instituição conta com área construída de aproximadamente 50 

mil metros quadrados, distribuídos entre o prédio da Administração, unidades 1 e 2,  

Ambulatórios 1 e 2, Unidades de Oncologia,  Odontologia e Farmácia Escola. 
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0.107 - CIRCULAR - Rodoviária PP / W3-L2 Sul (Esplanada)

0.147 - IDA - São Sebastião (Res. Bosque) / L2 Sul / Rod. do Plano Piloto

0.147 - VOLTA - São Sebastião (Res. Bosque) / L2 Sul / Rod. do Plano Piloto

0.195 - IDA - São Sebastião (Res. Bosque) / L2 Sul/ Rod. PP(QI 15 Lago Sul)

0.214 - VOLTA - Gama Leste/ L2 Sul-Norte (UnB)

0.345 - VOLTA - P Sul/ L2 Sul (EPCL)

0.370 - IDA - QNR 05 / Setor O (Expansão) / L2 Norte (EPCL - UnB)

0.884 - IDA - Riacho Fundo II (QS’s ) - CAUB II / L2 Sul - Norte ( EPNB )-Zoológico)

147.9 - IDA - São Sebastião (Res. Bosque)/ L2 Norte (Ponte JK)/ Esplanada

197.1 - IDA - São Sebastião (Res. Bosque - V.S.J. - QD 100/200)/ L2 Norte

 Existem hoje, segundo dados do DFTrans (Transporte Urbano do Distrito Federal), 30 linhas 

para acesso ao HUB-UnB, com saída de diferentes partes do DF. São elas:

3.3 Principais telefones

Geral
55 (61) 2028.5000
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Prédio da Administração
Recepção: 55 (61) 2028.5484

Gabinete: 55 (61) 2028.5044, 2028.5531, 

2028.5535 e 2028.5209

Protocolo: 55 (61) 2028.5565

Assessoria de Comunicação Social: 

55 (61) 2028.5394, 2028.5040 

Unidade 1
Portaria Principal: 55 (61) 2028.5463

Laboratório: 55 (61) 2028.5537

Núcleo Interno de Regulação (Gestão de 

Leitos): 55 (61) 2028.5517 e 2018.5518

Radiologia

Administrativo: 55 (61) 2028.5220 

Recepção	Tomografia: 55 (61) 2028.5543 

Recepção Raio-X: 55 (61) 2028.5566 

Recepção	Ecografia: 55 (61) 2028.5543

Unidade Materno Infantil

Admissão (Emergência): 55 (61) 2028.5301

Centro Obstétrico: 55 (61) 2028.5503

Alojamento Conjunto: 55 (61) 2028.5504

UTI Neonatal: 55 (61) 2028.5066

Banco de Leite: 55 (61) 2028.5585

Unidade de Anatomia Patológica: 

55 (61) 2028.5499, 2028.5501

Setor de Vigilância em Saúde: 

55 (61) 2028.5278

Enfermaria Clínica Cirúrgica: 

55 (61) 2028.5223 (Ala Par) 2028.5238 (Ala 

Ímpar) 

Enfermaria Clínica Pediátrica: 

55 (61) 2028.5421

Enfermaria Cirurgia Pediátrica: 

55 (61) 2028. 5552

Unidade de Terapia Intensiva:  

55 (61) 2028.5555

Centro de Transplantes: 55 (61) 2028.5592

Unidade 2
Unidade de Pronto-Socorro Adulto e Pediátri-

co: 55 (61) 2028.5406 

Centro de Urodinâmica: 55 (61) 2028.5303

Centro de Endoscopia: 55 (61) 2028.5327



Internação de Clínica Médica

Chefia	de	Enfermagem: 55 (61) 2028.5061 

Secretaria: 55 (61) 2028.5228, 2028.5229 

Centro de Ambulatórios

Chefia:	55 (61) 2028.5419, 2028.5492, 

2028.5437

Central de Marcação: 55 (61) 2028.5210, 

2028.5425, 2028.5436

Ambulatório 1

Recepção:  

55 (61) 2028.5355 (Corredor azul)

55 (61) 2028.5420 (Corredor amarelo)

55 (61) 2028.5519 (Corredor laranja/vermelho), 

55 (61) 2028.5436 (Corredor verde) 

Enfermagem: 55 (61) 2028.5422

Guichê de Pacientes Internados: 

55 (61) 2028.5377

SEAD: 55 (61) 2028.5430

Centro de Documentação Médica e Arquivo: 

55 (61) 2028.5412

Ambulatório 2

Recepção: 55 (61) 2028.5485

Saúde Auditiva: 55 (61) 2028.5580, 2028.5399 

Unidade de Atenção à Saúde do Idoso:  

55 (61) 2028.5269 

Oftalmologia: 55 (61) 2028.5043 

Endocrinologia: 55 (61) 2028.5525

Ambulatório 3

Unidades Cardiovascular e de Fisioterapia e 

Reabilitação: 

55 (61) 2028.5326 

Pneumologia: 55 (61) 2028.5280

Unidade de Saúde Bucal
55 (61) 2028.5018

Farmácia Escola
55 (61) 2028.5544, 2028.5435

Unidade de Oncologia
Administração: 55 (61) 2028.5049 

Recepção térreo: 55 (61) 2028.5457 

Recepção 1º Andar: 55 (61) 2028.5284 

Quimioterapia: 55 (61) 2028.5465

Lista completa em www.hub.ebserh.gov.br.
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4.Como ser atendido no 
HUB-UnB
4.1 Atendimentos Oferecidos
 

 Para ter acesso às consultas especializadas no HUB-UnB o usuário deve 

primeiramente se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência 

para acolhimento. Havendo necessidade de consulta especializada os profissionais da 

UBS encaminham a solicitação para Gerência de Regulação da respectiva Região de 

Saúde, que após avaliação poderá fazer o encaminhamento para o Núcleo Interno de 

Regulação (NIR) do HUB-UnB.  

 Os agendamentos das consultas são priorizados de acordo a situação de saúde 

do paciente, tendo prioridade os casos mais urgentes. O contato com o paciente para 

informar sobre o agendamento é de responsabilidade da Gerência de Regulação da 

respectiva Região de Saúde. Após o primeiro atendimento e havendo necessidade 

de retorno, o paciente deverá procurar a Central de Marcação  do HUB-UnB para 

verificação de possibilidade de agendmento no próprio Hospital ou em outra unidade 

da rede de saúde. 

 Fique atento(a)! Para alguas especialidades, as consultas de primeira vez para  

são agendadas apenas pelo Complexo Regulador do Distrito Federal. Oriente-se na 

Central de Marcação do HUB-UnB.

24



• Cardiologia
• Cirurgia de Cabeça e Pescoço
• Cirurgia Plástica Reparadora
• Cirurgia Geral
• Cirurgia Torácica
• Coloproctologia
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Hematologia
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia/Obstetrícia
• Infectologia/Medicina Tropical
• Mastologia
• Medicina do Idoso

• Medicina Intensiva
• Nefrologia
• Neurocirurgia
• Neurologia
• Oncologia
• Ortopedia
• Otorrinolaringologia
• Odontologia
• Oftalmologia
• Urologia
• Pediatria
• Pneumologia
• Psiquiatria
• Reumatologia
• Saúde Indígena
• Transplante



4.2 Exames e Avaliações

 Após atendimento médico no HUB-UnB o usuário deve dirigir-se à Central de Marcação no 

Ambulatório 1 portando o pedido do exame, documentos de identificação com foto ou certidão de 

nascimento (quando menor de 18 anos de idade) e o Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde, 

(Cartão do SUS) para o agendamento do exame, conforme a data de previsão do retorno ao especia-

lista. Os exames de alta complexidade são inseridos no SISREG III, serão classificados e agendados 

pelo Complexo Regulador do DF. Exemplos: tomografias, ressonâncias magnéticas, etc.

• Audiometria

• Avaliação fisioterápica

• Avaliação fonoaudiólogica

• Baciloscopia para hanseníase

• Broncoscopia

• Campimetria

• Capacidade de volume residual

• Cintilografia

• Colonoscopia

• Doppler transcraniano

• Ecobiometria

• Ecocardiograma adulto e infantil

• Ecografia

• Eletrocardiograma

• Eletroencefalograma

• Endoscopia

• Espirometria

• Exames de anatomia patológica

• Exames de imagem

• Exames laboratoriais

• Exames neurológicos

• Exames oftalmológicos

• Exames urológicos

• Hemodinâmica

• Holter

• Imunofluorescência direta

• Microscopopia
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Fique atento(a)!
 Cada exame exige um preparo específico, 

cujas orientações devem ser fornecidas no 

momento do agendamento do exame. 

 O agendamento dos exames abaixo é feito 

pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por 

meio do SISREG, devendo o paciente comparecer 

ao HUB-UnB somente no dia do exame.

4.3 Serviços e 
Projetos

• Serviço Ambulatorial de Doenças Infecto-

contagiosas - 2028.5262

• Serviço Ambulatorial de Tuberculose - 

2028.5262

• Serviço Ambulatorial de Endocrinologia - 

2028.5563

• Projeto Com-Vivência - 2028.5416

• Serviço de Estudos e Atenção a Usuários de 

Álcool e Outras Drogas - 2028.5430

•  Mamografia

• Medida de difusão de monóxido de 

carbono

• Microscopia

• Monitorização ambulatorial de 

pressão arterial (Mapa)

• Ph metria

• Pletismografia

• Prova de função pulmonar completa

• Radiografias

• Reação de Montenegro

• Ressonância nuclear magnética

• Teste de esforço

• Teste ergoespirométrico

• Tomografia computadorizada

• Volume pulmonar



4.4 Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico

4.5 Pronto Atendimento em Ginecologia e  
Obstetrícia

 A Unidade de Pronto Socorro (UPS) do HUB-UnB é uma unidade de referência e retaguarda 

para os demais serviços de Urgência e Emergência do DF nos atendimentos adulto e pediátrico. Após 

atendimento em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou Emergência de outros hospitais do DF e, 

havendo necessidade de internação especializada, a unidade de saúde poderá solicitar ao NIR do HUB-

UnB/EBSERH, via e-mail, disponibilização de vaga para transferência para o Hospital Universitário de 

Brasília. O NIR verificará a existência de vaga, bem como condições de atendimento requeridas pelo 

paciente, para então fornecer a vaga quando disponível. 

 A UPS atende sob demanda espontânea pacientes oncológicos atendidos no HUB-UnB, 

pacientes de pós-operatório de cirurgias realizadas pelas equipes do Hospital Universitário até o 30º 

dia, pacientes indígenas, pacientes transplantados no HUB-UnB e renais crônicos em urgência dialítica 

que já sejam pacientes da instituição. 

 O Pronto Atendimento de Urgência e Emergência em ginecologia atende à demanda espontânea 

da população, bem como pacientes referenciados pelos demais serviços de urgência e emergência do 

DF. 

 O pronto atendimento obstétrico atua como referência e retaguarda para os demais serviços 

obstétricos do DF nos atendimentos de baixo e alto risco gestacional. Atende ainda sob demanda 

espontânea pacientes de alto risco do ambulatório do HUB-UnB e gestantes indígenas.
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4.6 Unidade Materno-Infantil

 A Unidade Materno-Infantil (UMI) destina-se ao atendimento de gestantes, pacientes em pós-

parto e recém-nascidos, realizado por equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes 

sociais. O atendimento é realizado nos seguintes locais:

Centro Obstétrico

 Destinado a pacientes em trabalho 

de parto,  parto ou outros procedimentos 

obstétricos. O serviço funciona 24 horas.

Alojamento Conjunto

 Destinado à internação de gestantes, 

pacientes no pós-parto e recém-nascidos. O 

serviço funciona 24 horas.

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal

 Destinada aos recém-nascidos que 

demandam cuidados intensivos e semi-intensivos 

até que se estabilizem. A admissão do paciente 

neonatal ocorre por meio do Centro Obstétrico. 

A unidade funciona 24 horas.

Banco de Leite Humano - Núcleo de Incentivo 

ao Aleitamento Materno

 Destinado à promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno junto às gestantes, 

pacientes em pós-parto e em amamentação. 

O serviço realiza coleta, seleção, classificação, 

processamento e distribuição do leite humano. 
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4.7 Serviço Social
 O Serviço Social do HUB-UnB atua no acolhimento ao paciente e familiares, identificação e 

orientação acerca de benefícios e programas sociais, além da identificação de direitos sociais previstos 

em leis específicas nos âmbitos distrital ou federal. Os atendimentos acontecem por meio de pedidos 

de parecer e encaminhamentos das unidades assistenciais do próprio hospital. 

• Perfil de atendimento: Pacientes atendidos pelas clínicas do ambulatório onde não há assistente 

social de referência.

• Local de Atendimento: Ambulatório 1, corredor laranja sala F.

• Horário: Segunda, quarta e sexta-feira no período matutino e terça, quarta, quinta no período 

vespertino.

• Contato: 2028.5521

4.8 Saúde Bucal
 São oferecidas consultas Centro de Especialidade Odontológicas (CEO) e na Clínica de Ensino 

em Odontologia.

Perfil de atendimento: pacientes encaminhados, preferencialmente, da Região Leste de Saúde. 

Local de atendimento: Unidade de Saúde Bucal (às margens da L2 Norte).

Documentos para agendamento de consultas: Número de prontuário do HUB-UnB, cartão do SUS; 

encaminhamento do cirurgião-dentista (Guia 6600 de referência e contra-referência); 

Fique atento(a)! Para os exames radiológicos de pacientes encaminhados da Secretaria de Saúde 

do	DF	é	necessário	trazer	a	solicitação	do	exame	radiográfico	ou	da	necessidade	da	tomografia	com	

a descrição da patologia.
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4.9 Reabilitação: Fisioterapia, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional

 Na Unidade de Reabilitação do HUB-UnB são atendidos prioritariamente pacientes com perfil 

de alta complexidade. O atendimento é realizado nas enfermarias, unidades de terapia intensiva 

adulto e neonatal, bem como em ambulatórios específicos. As consultas nos ambulatórios de 

reabilitação são agendadas na Central de Marcação de Consultas e estão vinculadas aos atendimentos 

especializados dos ambulatórios e enfermarias. Não são aceitos encaminhamentos externos. São 

oferecidos atendimentos nas seguintes áreas:

Fisioterapia

• Cardiovascular; 

• Dermatofuncional; 

• Geriátrica;

• Materno Infantil;

• Neurofuncional;

• Obstétrica;

• Oncológica;

• Ortopédica;

• Pediátrica;

• Pré e pós-cirúrgico;

• Respiratória;

• Têmporomandibular;

• Uroginecológica; 

• Vestibular.

Fonoaudiologia

• Audiometria;

• Imitanciometria;

• Emissões otoacústicas;

• Peate;

• Implante coclear;

• Habilitação e 

reabilitação auditiva; 

• Próteses auditivas 

osteoancoradas;

• Seleção e adaptação de 

AASI;

• Disfagia (hospitalar);

• Fonoterapia (fissuras 

labiopalatinas);

• Fonoterapia (Voz).

• Cardiovascular; 

• Hemodiálise;

• Geriatria;

• Materno Infantil;

• Neurologia;

• Oncologia;

• Osteomioarticular; 

• Quimioterapia;

• Saúde Mental.

Terapia Ocupacional
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4.10 Unidade de Oncologia
 A Unidade de Oncologia do HUB-UnB oferece atendimento integral a pacientes adultos com 

diagnóstico de câncer e necessidade de tratamento em oncologia clínica e/ou radioterapia. No serviço 

de oncologia clínica são recebidos pacientes com diagnóstico confirmado de câncer e que tenham 

indicação de tratamento clínico oncológico (quimioterapia) para os seguintes tipos de câncer: mama, 

cólon, reto, estômago, colangiocarcinoma, pâncreas, pulmão, esôfago, bexiga e próstata, ovário, 

endométrio, colo uterino, cabeça e pescoço.

            A inclusão dos pacientes para atendimento pode ocorrer via SISREG. Os pacientes já em 

acompanhamento no HUB-UnB podem ser inseridos no SISREG pela equipe da Unidade de Oncologia, 

basta apresentar encaminhamento das especialidades médicas na qual a doença foi diagnosticada em 

conjunto com os documentos abaixo listados, que serão avaliados por uma comissão de acolhimento 

para verificação do histórico do paciente no Hospital e classificação de risco antes da inclusão no 

SISREG. Toda semana pacientes são encaminhados pela regulação para participar do acolhimento 

médico e multiprofissional realizado às segunda-feira, das 08h às 12h, momento cuidadosamente 

delineado para receber os novos pacientes.

Documentação necessária para inclusão no SISREG:

• Cópia da Biópsia ou Citologia;

• Cópia do RG, CPF e Cartão do SUS;

• Cópia dos laudos de exames que já tiver realizado;

• Encaminhamento Médico (Pedido de parecer ou relatório médico detalhado);

• Quando indicado, o tratamento com quimioterapia é disponibilizado aos pacientes tanto na 

modalidade ambulatorial como na internação.

 No serviço de radioterapia são realizadas sessões de radioterapia – teleterapia e braquiterapia 

- de acordo com as necessidades de cada caso, sendo incluídos nas vagas para tratamento pacientes 

regulados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
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com as necessidades de cada caso, sendo incluídos nas vagas para tratamento pacientes regulados 

pela Secretaria de Saúde do DF.

A Unidade de Oncologia funciona de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários:

Oncologia Clínica: 07hs às 19hs

Radioterapia: 07hs às 19hs

Para os pacientes acompanhados em ambos os serviços é oferecida assistência multiprofissional, 

incluindo equipe médica e não médica, nas seguintes modalidades:

• Cuidados paliativos;

• Enfermagem;

• Fisioterapia;

• Fonoaudiologia;

• Hematologia oncológica;

• Nutrição;

• Odontologia.

• Oncologia Clínica;

• Psicologia;

• Psiquiatria;

• Radioterapia;

• Serviço social;

• Terapia Ocupacional.
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 O HUB-UnB possui normas específicas para visitantes e acompanhantes de pacientes. Casos 

excepcionais devem ser avaliados pelas equipes de cada unidade. É obrigatória a apresentação de 

documento de identificação com foto para acesso às enfermarias.

UNIDADES DE INTERNAÇÃO

•  Horário: das 12h às 17h (diariamente)

•  É permitida a permanência de no máximo 2 (duas) pessoas junto ao paciente, sendo 1 (um)  

visitante ou 1 (um) acompanhante. Os visitantes com deficiência, idosos e menores de 14 anos 

poderão entrar acompanhados de mais de uma pessoa.

 Fique atento(a)! Aos pacientes em cuidados paliativos exclusivos, com autorização por escrito 

de um membro da Equipe Multiprofissional, é permitida a visita em qualquer horário, das 07h às 22h, 

desde que permaneçam junto ao paciente no máximo 2 (duas) pessoas, sendo 1 (um) visitante e 1 (um) 

acompanhante.

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO (Adulto e Pediátrico)

•  Horário: das 12h às 17h (diariamente)

•  É permitida a permanência de no máximo 2 (duas) pessoas junto ao paciente, sendo 2 (dois) 

visitantes ou 1 (um) visiante e 1 (um) acompanhante. Não há número máximo de rodízio de visitantes 

por horário.

UNIDADE MATERNO-INFANTIL (Maternidade e Alojamento Conjunto)

•  Horário: das 12h às 17h (diariamente)

•  É permitida a permanência de no máximo 2 (duas) pessoas junto ao paciente, sendo 1 (um)  

visitante e 1 (um) acompanhante. Não há número máximo de rodízio de visitantes por horário. O 

5.Normas Institucionais

5.1 Visitantes e Acompanhantes

34



visita durante todo o período do horário de visitas é ilimitado.

 Fique atento(a)! Não há restrição de idade para visita na Unidade Materno-Infantil. Os 

visitantes menores de idade poderão realizar a visita acompanhados de uma pessoa maior de idade, 

sendo  adequado a entrada de um menor de idade por vez. Nos casos em que mais de um menor de 

idade esteja acompanhado de um mesmo adulto é permitida a entrada de mais de um por vez.

UNIDADE MATERNO-INFANTIL (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal)

•  Pais: 24 horas

•  Demais visitantes maiores de 14 anos de idade: das 16h às 17h (diariamente)

É permitida a permanência de no máximo 2 (duas) pessoas junto ao paciente, sendo 1 (dois)  visitante e 

1 (um) acompanhante. O tempo máximo de permanência do visitante é de 15 (quinze) minutos.

UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS e UNIDADE CORONARIANA

•  Horários: das 11h às 12h e das 15h às 16h.

•  É permitida a permanência de no máximo 1 (um) visitante por vez. É permitida a troca 

de no máximo 3 (três) visitantes por horário de visita. Nas visitas sociais são liberados  3 (três) 

acompanhantes para permanecerem juntos ao seu familiar.

VISITAS DE MENORES DE 14 ANOS 

 As visitas de menores de 14 anos de idade, com exceção da Unidade Materno-Infantil 

(Maternidade, Alojamento Conjunto e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), deverão ser avaliadas 

e agendadas pela equipe multiprofissional responsável pelo cuidado do paciente.

 O horário de visita para os menores de 14 anos de idade nas unidades de internação e na 

Unidade de Pronto-Socorro será definido pela equipe multiprofissional.

 O tempo máximo de visita para visitantes menores de 14 anos de idade será de 30 minutos e 

poderá ser alterado de acordo com a necessidade da unidade.
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 Será permitida a entrada de 1 (um) visitante 

menor de 14 anos de idade e seu responsável por 

vez, durante o horário de visita estabelecido.

VISITAS RELIGIOSAS

 A visita religiosa será permitida no horário 

regular de visita da respectiva enfermaria desde 

que a atividade religiosa seja específica para o 

paciente ou família solicitante, não podendo ser 

realizada em enfermarias ou pacientes que não 

solicitaram.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA 

VISITANTES

• Para maiores de 14 anos de idade: 

documento oficial com foto (RG, CNH, 

Carteira de Trabalho, Identificação de 

Classe ou outro documento oficial). 

• Para menores de 14 anos de idade: 

Formulário de Autorização de Visita (Anexo 

1) com assinatura e carimbo do profissional 

responsável e RG ou Certidão de Nascimento.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS VISITANTES:

• É obrigatória ao visitante a utilização do 

crachá ou adesivo de identificação fornecido 

na recepção.

• Será permitida a entrada de apenas um 

visitante por paciente por vez: de acordo com 

o estabelecido por cada unidade, as demais 

visitas só ocorrerão após a saída do visitante 

anterior. Ou seja, o segundo, o terceiro ou o 

quarto visitante (e assim sucessivamente) só 

poderá ter acesso a Unidade de Internação 

depois que o visitante anterior devolver o 

crachá/adesivo de identificação na recepção 

do prédio. Excepcionalmente, se o visitante 

for idoso ou tiver alguma limitação motora ou 

cognitiva, será autorizada a entrada de dois 

visitantes ao mesmo tempo.

• Não é permitida a entrada de visitantes com 

qualquer espécie de alimento.

• Não é permitida a entrada de visitantes 

com flores ou plantas, pois podem atrair 

insetos e contribuir para a proliferação de 

microrganismos.

• Não é permitido fotografar ou filmar 

as dependências do HUB-UnB/Ebserh 

sem autorização prévia da Assessoria de 

Comunicação Social do hospital, seja com 

celular, máquina fotográfica, filmadora ou 
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• É imprescindível realizar a higiene rigorosa 

das mãos antes e após a visita. Se necessário, 

solicite orientação da equipe de saúde.

• Não é permitida a entrada sem camisa 

ou com roupas de banho e descalço no 

ambiente hospitalar. Visando a sua segurança 

recomenda-se ao visitante utilização de 

roupas e calçados que protejam a maior parte 

do corpo e evitem o contato com superfícies e 

substâncias contaminadas. 

• As camas das unidades de internação são 

de uso restrito dos pacientes. Os visitantes 

devem utilizar apenas as cadeiras/poltronas. 

• Não é permitido colocar bolsas ou outros 

pertences na cama do paciente.

• Não é permitida a manipulação de soros, 

equipamentos, curativos e/ou roupas 

hospitalares.

• É terminantemente proibido fumar nas 

dependências internas do HUB-UnB/EBSERH 

de acordo com a lei 12546/2014.

• A visita é um momento exclusivo para estar 

com o paciente. Por essa razão, não é permitido 

obstruir corredores ou entrar em outras 

enfermarias e nos postos de enfermagem;

• Não é recomendada a visita ou permanência 

de acompanhantes que estejam acometidos 

de resfriado ou gripe, pneumonia ou com 

qualquer tipo de doença infectocontagiosa, 

tais como infecções intestinais, doenças de 

pele, conjuntivite, dentre outras;

• Não é permitido o acesso às dependências 

do HUB-UnB/Ebserh portando armas de 

qualquer tipo. Nos casos de agentes públicos 

de segurança, o Centro de Vigilância e 

Segurança do HUB-UnB/Ebserh deverá ser 

acionado.

• Os pacientes em isolamento só receberão 

a visita mediante autorização do médico 

assistente;

• Nas visitas aos leitos de isolamento (gotículas 

ou aerossóis) devem ser tomadas as 

precauções adicionais para proteção tanto 

dos visitantes como dos pacientes, usando 

material descartável para proteção individual;

• Os pacientes que tiverem condições de se 

deslocar para o hall de entrada das recepções 

dos Anexos I e II deverão apresentar 

aos seguranças a autorização do médico 

assistente.

• 
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5.2 Refeições
 Os pacientes internados no HUB-UnB/

Ebserh recebem seis refeições por dia, nos 

seguintes horários:

• Desjejum: 7h30

• Colação: 10h

• Almoço: 12h

• Merenda: 15h

• Jantar: 18h

• Ceia: 21h

Os pacientes em tratamento ambulatorial na 

oncologia e diálise podem receber refeição ou 

lanches durante seu período de permanência no 

setor. Aqueles em realização de exames na cirurgia 

ambulatorial, medicina nuclear, hemodinâmica,

laboratório de análises clínicas e programa de 

diabéticos recebem lanches. As solicitações são 

atendidas mediante responsável pela assistência.

ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE

Têm direito à refeição os acompanhantes dos 

seguintes pacientes:

• Crianças e adolescentes (até 18 anos de idade);

• Idosos (a partir de 60 anos de idade);

• Indígenas;

• Mulheres em pós-parto;

• Pessoas com necessidades especiais;

• Pacientes que sejam considerados pela equipe 

multiprofissional da clínica de internação com 

necessidade de permanência do acompanhante;

• Presidiários;

• Pacientes que não estiverem dentro dos grupos 

acima, mas que tenham amparo legal. 

O acompanhante deve permanecer em companhia 

do paciente em período integral no hospital (24 

horas) diariamente para receber as refeições.

As refeições dos acompanhantes são realizadas no 

refeitório, na Unidade 1, nos seguintes horários:

• Desjejum: 6h30 às 8h30

• Almoço: 11h às 14h

• Jantar: 19h às 22h

Acompanhantes diabéticos e gestantes têm 

direito às cinco refeições (desjejum, almoço, 

merenda, jantar e ceia). Há inclusão da colação 

para as nutrizes.  

A colação, merenda e ceia são distribuídas nas 

clínicas.
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Acompanhantes de pacientes que encontram-se 

em isolamento podem receber suas refeições na 

enfermaria, dependendo do tipo de isolamento 

estabelecido pela equipe de assistência. 

O refeitório hospitalar está acessível para os 

colaboradores nos seguintes horários:

• Desjejum: 6h30 às 8h

• Almoço: 10h45 às 13h30

• Ceia: 20h às 21h3

ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES

Os colaboradores do HUB-UnB/Ebserh têm 

direito à refeição quando obedecerem aos 

seguintes critérios:

Colaboradores:

• Almoço: colaboradores em plantão diurno de 

12h que atendam às normas específicas, se for o 

único do setor.

• Jantar: colaboradores em plantão noturno de 

12h que atendam às normas específicas, se for o 

único do setor.

Internos:

• Almoço: internos em plantão diurno de 12h que 

atendam às normas específicas.

• Jantar: internos em plantão noturno de 12h 

que atendam às normas específicas.

Residentes:

Tem direito a todas as refeições (desjejum, almoço 

e jantar).

O refeitório hospitalar está acessível para 

os colaboradores, internos e residentes, nos 

seguintes horários:

• Desjejum: 6h30 às 8h30

• Almoço: 11h às 14h

• Jantar: 19h às 22h

UNIDADE DE NUTRIÇÃO CLÍNICA (Nutrição, 

Nutrologia, Equipe Multidisciplinar de Terapia 

Ocupacional

As consultas nos ambulatórios ofertadas pela 

Unidade de Nutrição Clínica são agendadas 

na Central de Marcação. Elas estão vinculadas 

aos atendimentos realizados na enfermaria e 

encaminhamentos recebidos por meio de parecer 

e analisados pelo profissional responsável. 

Aqueles pacientes não contemplados nos 

critérios pré-estabelecidos são encaminhados 

para acompanhamento nas Unidades Básicas de 

Saúde mais próximo da

• residência.
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6. Serviços Especiais
6.1 Dispensação de Medicação de Programas do 
Ministério da Saúde e SESDF
 A Farmácia Escola do HUB-UnB oferece os serviços de Orientação Farmacêutica e 

Acompanhamento Farmacoterapêutico e realiza a dispensação de medicamentos para os Programas 

Estratégicos do Ministério da Saúde e outros de interesse da SES-DF e do HUB-UnB. A Farmácia 

funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30, no prédio ao lado do Ambulatório 1.

Programas atendidos:

• Endemias Focais (leishmaniose, malária, 

doença de Chagas e esquistossomose);

• HIV/Aids e Profilaxia de Doenças 

Oportunistas;

• Tuberculose, Hanseníase e Tabagismo;

• Talidomida;

• Epidermólise Bolhosa;

• Insulinas análogas;

• Cirurgia Bariátrica;

• Medicamentos para usuários dos serviços de 

Hemodiálise, Oncologia e Odontologia do 

HUB-UnB.

 Para acesso aos programas de distribuição de medicamentos, além da documentação descrita 

no item 4.2 também é necessária a apresentação dos seguintes documentos:

• Cartão do SUS;

• Documentação específica de cada programa;

• Receita em duas vias.

Fique atento(a)!

 De acordo com a legislação vigente e protocolos de dispensação, poderão ser exigidos outros 

documentos como Termos de Responsabilidade e Formulário de Solicitação de Medicamentos.
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6.2 Cópia de Prontuário
 Em cumprimento à Resolução 148/2011 do Conselho Regional de Medicina do Estado da 

Paraíba, validado pelo Conselho Federal de Medicina, a liberação de cópias do prontuário médico 

é um direito inalienável do paciente conforme estabelece o artigo 88 do Código de Ética Médica. A 

solicitação de cópia de prontuário pode ser feita na Secretaria do Arquivo, localizado no Ambulatório 

1, Corredor Laranja, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h30, cumprindo os seguintes requisitos:

Paciente Vivo

• A cópia do prontuário será autorizada ao 

próprio paciente ou por representante 

legalmente constituído por meio procuração 

específica para a solicitação de cópia de 

prontuário;

• O pedido da liberação de cópia deverá ser 

feito em formulário específico e com cópias do 

RG ou outro documento do próprio paciente 

ou seu responsável legalmente constitúido, 

sempre com foto, e o compromisso por 

escrito de manter o sigilo das informações.

Paciente Falecido

Em conformidade a Recomendação CFM nº 

3/2014, o cônjuge/companheiro sobrevivente 

do paciente morto, e sucessivamente pelos 

sucessores legítimos do paciente em linha reta, 

ou colaterais até o quarto grau, podem solicitar 

a cópia de prontuário de paciente falecido desde 

que documentalmente comprovado o vínculo 

familiar.

Documentação necessária para solicitação de 

cópia de prontuário:

O próprio Paciente

• Formulário específico (fornecido pelo HUB-

UnB)

• Carteira de Identidade (RG);

• Cartão do HUB-UnB.

Representante Legal

• Procuração assinada com firma reconhecida 

em cartório;

• Cópia de RG e CPF do paciente e Carteira 

de Identidade do solicitante;

• Cartão do HUB-UnB.
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Menor de 18 anos com Pais Vivos:

• RG do responsável;

• Certidão de Nascimento e RG do paciente;

• Cartão do HUB-UnB.

Menor de 18 anos, sem Pais Vivos:

• Medida Judicial de Curatela;

• Certidão de Nascimento do paciente;

• Cartão do HUB-UnB;

• RG do responsável.

Prazo de entrega

O prazo para a entrega da cópia do prontuário é 

de 5 (cinco) dias a partir da data de preenchimento 

de formulário específico.
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É importante o envolvimento do próprio paciente e de sua família no processo de tratamento, 

recuperação e cura! A seguir orientações que promovem a boa comunicação com o profissional de 

saúde.

No caso de consulta

• Faça perguntas e se certifique de que foram respondidas e compreendidas;

• Se necessário, convide um familiar ou amigo para acompanhá-lo durante a consulta e ajudá-lo a 

fazer as perguntas e a compreender as respostas.

No caso de cirurgias

 Pergunte ao cirurgião como é a cirurgia, como é o preparo pré-operatório, qual o tempo de 

duração, quais os resultados esperados, como irá se sentir após a cirurgia e quais são as possíveis 

complicações cirúrgicas.

• Tenha certeza de que você e o seu cirurgião estão de acordo com a cirurgia que será realizada;

• Informe ao cirurgião, ao anestesiologista, ao farmacêutico e ao enfermeiro casos de alergia a 

medicamentos e reação adversa à anestesia.

No caso de necessidade de exames diagnósticos

Pergunte ao médico, enfermeiro, farmacêutico ou biomédico como é feito o exame, se há necessidade 

de algum preparo antes do exame e como receberá os resultados dos exames realizados.

• Pergunte ao médico o que significa o resultado do exame realizado e a relação com o seu estado 

de saúde.

No caso de consultas e uso de medicamentos

• Informe ao médico quais medicamentos você usa atualmente (leve uma lista dos medicamentos);

7. Orientações Importantes



• Informe se tem alergia a algum medicamento 

ou alimento;

• Pergunte ao médico, enfermeiro ou 

farmacêutico sobre riscos de combinar 

medicamentos, alimentos e suplementos 

alimentares;

• Pergunte se há necessidade ou não de receita 

médica para adquirir os medicamentos 

prescritos;

• Verifique se a prescrição médica está clara e 

legível;

• Leia sempre o rótulo e as advertências 

contidas na bula dos medicamentos em uso.

No caso de internação

• Procure saber se o serviço de saúde está 

regularizado junto à Vigilância Sanitária local;

• Verifique se o hospital possui profissionais 

de saúde com identificação pessoal e visível 

(crachá legível) que o identifique corretamente, 

assim como pacientes identificados  com 

pulseira.  

• Certifique-se de que o hospital realiza a 

administração segura de medicamentos 

(Método 9 Certos) apresentado na figura a 

seguir.



• Verifique se existe prevenção de quedas dos 

pacientes (Ex.: grades na cama e auxílio para 

a saída do leito ou cadeira, se necessário);

• Verifique se existe prevenção de úlceras de 

pressão, no caso de pacientes impossibilitados 

de locomoção (Ex.: mudança de posição 

frequente);

• Lembre-se que cateteres, sondas e 

equipamentos devem ser manipulados 

exclusivamente por profissionais do serviço 

de saúde;

• Confira se o serviço de saúde mantém o seu 

prontuário em local seguro. Você pode ter 

acesso a ele sempre que necessário;

• Tenha certeza que você recebeu e 

compreendeu todas as orientações durante 

a alta hospitalar para garantir a continuidade  

dos cuidados de forma segura em sua casa. 

Sobre o controle de infecção relacionada à 

saúde

 

 O HUB-UnB possui a Comissão de 

Controle de Infecção Relacionada à Assistência 

à Saúde e você pode colaborar na prevenção 

dessas infecções ao verificar se os profissionais de 

saúde: Higienizam as mãos antes de tocá-lo, após 

tocá-lo, antes da realização de procedimentos 

assépticos: (Ex.: administração de medicamentos 

por via intramuscular ou endovenosa; punção de 

vaso; realização de curativos; inserção de sondas 

e outros), após contato com sangue e líquidos 

corporais e após tocar superfícies e objetos 

próximos ao paciente.

Fonte: Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Panfleto: 
Você sabia que pode colaborar para um cuidado de saúde mais 
seguro e com qualidade nos serviços de saúde? Brasília, 2012.

Sua saúde é seu maior patrimônio.
A equipe HUB-UnB está disponível para ajuda-lo (a) a preservá-lo.
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