
Pronto-socorro
Um guia prático para auxiliar você na jornada  
de  atendimento de urgência e emergência.



Selecione o item sobre o qual deseja informação 
ou siga para a próxima página.

Início – Totem

Fim – Alta ou internação

Triagem

Espera consulta

Consulta

Medicação

Exames de laboratório

Espera retorno

Consulta retorno

Cadastro recepção

Sua jornada de atendimento

Exames de imagens
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Especialidades

• Cirurgia Geral
• Clínica Geral
• Ginecologia
• Ortopedia
• Pediatria
• Trauma

Caso haja a necessidade de avaliação de outros especialistas, o médico 
responsável pelo atendimento solicitará imediatamente esse parecer.
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Totem

Aqui começa seu atendimento
Retire a senha para passar pelo processo prévio de triagem e avaliação 
de risco. Dessa forma, poderemos direcionar o atendimento adequado 
à gravidade do quadro. 

A mesma senha será usada em todas as etapas do atendimento, 
por isso não se esqueça de guardá-la. 

Não se preocupe, temos um colaborador para apoiá-lo e orientá-lo  
nesse momento!

| Anterior Próximo |

| Início
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Triagem

Classificação de Risco
A equipe de enfermagem prestará rapidamente o primeiro atendimento.  
Nessa etapa, serão indicadas a gravidade e a prioridade de seu caso, 
de acordo com os protocolos severos de segurança do paciente.

Atente para as perguntas e informações importantes para direcionar 
sua jornada corretamente. Você já está sob nossos cuidados. Fique 
tranquilo! 

Veja, a seguir, as cores da classificação de risco.

Trabalhamos com metas agressivas para reduzir ao máximo o tempo 
de espera dos usuários, porém, em um pronto-socorro, existem casos 
delicados que precisam de atenção.   

Nosso sistema alterna as classificações com prioridade para os 
casos mais graves.

Não 
urgente Aguarde o cadastro

Pouco
urgente Aguarde o cadastro

Muito
urgente Observação

Atendimento imediato

Urgente Aguarde o cadastro

| Anterior Próximo |

| Início
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Triagem

Especialidade Médica
É na triagem que você será direcionado para a especialidade indicada 
para seu quadro clínico. Caso necessite da avaliação de outro 
especialista durante a consulta, o médico solicitará um parecer.

Box de Emergência
Se seu atendimento foi triado para casos de maior gravidade que 
necessitam de vigilância contínua, você será acomodado em nossos 
boxes de emergência para observação. 

Aqui você passará por todas as etapas de cuidados assistenciais, desde 
a avaliação médica à coleta de exames laboratoriais e administração de 
medicamentos. 

Enquanto isso, seu acompanhante pode ser responsável pelo cadastro.

| Anterior Próximo |

| Início
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Cadastro recepção

Documentos
Tenha em mãos a carteira do convênio e um documento 
com foto. Caso possua documento eletrônico, envie-o para:                                                                                   
prontoatendimento@hobra.com.br

Elegibilidade
Alguns convênios exigem validação ou autorização prévia do 
atendimento. Pode haver solicitação de assinatura das guias de 
consulta. Não se preocupe, normalmente esse é um processo rápido.

Cadastro
É necessário o preenchimento ou a confirmação de seus dados pessoais 
para sua segurança e identificação correta.

Atendimento Particular
O recepcionista fará o direcionamento para pagamento da consulta 
diretamente no caixa do pronto-socorro. Exames e medicações serão 
cobrados quando prescritos.

Identificação
Para sua segurança, sua identificação é feita por meio de uma pulseira 
que contém seu nome e data de nascimento. Confira as informações 
antes de ser atendido pelo médico.

Termos
Para facilitar o processo de cadastro, coletamos eletronicamente a 
assinatura no Termo de Autorização de Atendimento e no termo da 
Lei de Proteção de Dados (LGPD).

| Anterior Próximo |

| Início
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Espera consulta

Aguardando a Consulta Médica
Depois do cadastro, aguarde a chamada de sua senha para a próxima 
etapa do atendimento, a consulta médica.  

É importante lembrar que, para garantir sua segurança e reduzir o 
número de pessoas nas áreas de assistência, permitimos somente a 
entrada de um acompanhante para apoiar o paciente. Ajude-nos 
a cuidar da infraestrutura e de facilidades para o cuidado centrado no 
paciente.

| Anterior Próximo |

| Início

Consulta

Avaliação Médica
O médico fará o chamado de sua senha para a consulta por meio dos 
painéis eletrônicos da recepção. 

Fique atento ao chamado; consulte a equipe de recepção em caso 
de dúvidas e não jogue fora sua senha.

Caso haja emergência em sua primeira avaliação, você será 
encaminhado diretamente para observação ou atendimento imediato 
enquanto seu acompanhante se responsabiliza pelo cadastro.
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Como Chego ao Consultório?
Prescrições
Para diagnóstico preciso, tratamento e controle da dor, o médico 
pode fazer algumas solicitações. Se você tem uma prescrição, dirija-
se ao balcão de atendimento interno, entre os consultórios, para 
direcionamento. Em alguns casos, poderá ser necessária a autorização 
prévia de seu convênio ou pagamento particular.

Consultórios  
2 a 8

Siga a linha amarela e localize-se pelas placas 
de numeração dos consultórios.

Consultórios  
10 a 13

Siga a linha verde e localize-se pelas placas de 
numeração dos consultórios.

Consultórios  
14 a 17

Siga a linha a azul e localize-se pelas placas de 
numeração dos consultórios.

| Anterior Próximo |

| Início
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Medicação
A primeira etapa do pós-consulta é a prescrição de remédios, se for 
necessário, para cuidar melhor de você e promover o máximo conforto. 
Além disso, realizaremos uma punção única, no caso de medicamentos 
injetáveis, que também será utilizada para outros exames. Siga a linha 
verde para chegar até a sala de medicação.

Exames de Laboratório
São exames importantes para o diagnóstico de patologias. Caso já esteja 
em uso de medicação, a equipe do laboratório vai até você. Senão, você 
deverá solicitar a liberação da equipe do balcão de atendimento interno 
e seguir a linha que o direciona para a área de coleta.

Exames de Imagem
Tecnologia e cuidado para embasar a conduta médica, os exames de 
imagem são realizados em nosso Centro de Diagnóstico. Siga a linha 
indicativa ou solicite apoio para locomoção.

| Anterior Próximo |

| Início
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Medicação
Nessa etapa, também respeitamos as regras de classificação de risco 
citadas na Seção 2. O cuidado com você e sua segurança é nossa 
prioridade. Há protocolos rígidos que envolvem não só a farmácia, mas 
também a equipe de enfermagem responsável pela administração dos 
medicamentos. 

Atente para as instruções
1.  Sua pulseira de identificação é a garantia de segurança. 

Faz parte do protocolo checar seus dados antes de 
aplicar qualquer medicação. Seus dados serão sempre 
confirmados.

2.  A equipe deverá informá-lo(a) previamente sobre quais 
medicações serão aplicadas. Lembre-se de reportar 
alergias e alertar sobre qualquer reação pós-aplicação.

| Anterior Próximo |

| Início

Exames de laboratório
Exames de laboratório podem ser solicitados para análise médica. A 
equipe do Laboratório Exame  também é Dasa e está comprometida 
com seu diagnóstico.

As amostras serão identificadas com etiqueta de segurança para que 
não haja nenhum equívoco nos resultados. 

Não se esqueça de conferir seus dados juntamente com o 
responsável pela coleta. Dúvidas? Siga em frente e consulte a próxima 
seção, “Perguntas frequentes”.
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| Anterior Próximo |

| Início
Perguntas Frequentes
Em quanto tempo meus exames serão liberados?
Em sua maioria, os exames de imagem necessitam de tempo de 
avaliação e resultado de até 1h30 para liberação. Porém, alguns exames 
laboratoriais necessitam de preparo da amostra antes de ir para o 
equipamento, e cada um tem um tempo de execução diferente. 

Pode ainda haver necessidade de repetição do teste na mesma amostra 
para garantia de resultado. Por isso, o tempo de liberação dos exames 
pode chegar até uma hora e meia após a realização da coleta. 

Depois da liberação do resultado preciso buscar o laudo no 
laboratório? 
Quando todos os resultados de exames laboratoriais estiverem 
concluídos, o laudo é direcionado automaticamente para o prontuário 
eletrônico do paciente. Assim, o médico pode acessá-lo a qualquer 
momento, por isso não é  necessário imprimi-lo. 

Como acesso meus resultados?
Os exames do Laboratório Exame estão disponíveis por meio do site 
www.laboratorioexame.com.br ou do link da página do hospital. Eles 
podem ser acessado com o protocolo e a senha que serão entregues 
por um de nossos atendentes.

Qual o tempo de liberação do exame  de RT-PCR para Covid-19?
Exames de RT-PCR são liberados no prazo de 24 horas.
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Exames de Imagem
Os exames de imagem são procedimentos importantes para observar 
órgãos ou partes internas do organismo e, assim, apoiar o diagnóstico e 
auxiliar o plano terapêutico. 

O hospital possui parque tecnológico de alta tecnologia e precisão, 
além de  sistema integrado que permite a visualização das imagens 
diretamente no consultório médico.

Para chegar ao Centro de Diagnóstico, siga a linha vermelha e 
identifique-se na recepção. Você precisará também seguir algumas 
orientações importantes para a realização dos exames.  Confira a seguir.

1.  É necessária a identificação prévia na recepção para acesso 
à área de exames.  Você continuará sendo chamado pela 
sua senha de atendimento. Pacientes em observação serão 
levados, pela equipe de transporte interno, diretamente 
para a sala de exames.

2.  Pode ser solicitada a troca de roupa pelo avental do 
hospital para a realização de exames. Objetos pessoais 
devem permanecer com o acompanhante ou nos armários 
disponibilizados pela equipe de enfermagem.

3.  Importante: para sua segurança, todos os adornos 
– relógios, pulseiras, brincos, objetos de metal ou 
magnéticos – devem ser retirados antes da entrada na 
sala de exames. Esses itens podem se tornar perigosos 
sob radiação ou campo magnético.

4.  Para garantir a segurança, pode ser necessário que o 
paciente responda alguns questionários  como forma 
de minimizar riscos assistenciais ou comprometer os 
resultados dos exames.

| Anterior Próximo |

| Início
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5.  Você tem acesso facilitado às imagens e aos  laudos por 
meio de nosso portal. Todas as orientações de acesso 
para visualização serão repassadas  por nossa equipe de 
atendimento.

6.  Não é necessária a impressão de exames e laudos para 
a continuidade de seu atendimento.  O médico terá 
acesso a todos os resultados pelo prontuário eletrônico. 
Consulte o tempo médio para a emissão dos resultados 
a seguir.

Tempo Médio de Resultados
• Ultrassom e raios X:  até 1 hora
• Tomografia: até 1h30
•  Exames de Protocolos Gerenciados (AVC, sepse e dor 

torácica): imediato.

| Anterior Próximo |

| Início
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Espera retorno

Aguardando a Reavaliação Médica
Lembre-se: você está sob cuidados assistenciais. Depois da realização 
de exames, retorne à recepção interna do pronto-socorro e aguarde a 
chamada do médico para a consulta de retorno. Você será chamado por 
meio do painel interno.  

Qualquer dúvida, conte com nossa equipe.

| Anterior Próximo |

| Início
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Consulta retorno

Reavaliação Médica
Você pode retornar ao consultório ao ser chamado pelo nome para o 
retorno, por meio dos painéis eletrônicos da espera interna.  

Fique atento ao chamado e consulte a equipe em caso de dúvidas. 

Você será reavaliado, agora com os resultados dos exames, que 
embasam a conduta médica. Essa é uma consulta importante para 
você entender melhor o que está acontecendo com seu corpo e 
qual o tratamento adequado para seu caso. O profissional fará opção 
pela alta orientada ou solicitará internação caso você ainda precise de 
cuidados médicos.

| Anterior Próximo |

| Início

O que acontece agora?

Alta Médica
Se você estiver de alta, isso quer dizer que os cuidados iniciais tiveram 
sucesso, mas você ainda precisa seguir certas orientações médicas. 

Sua pulseira de identificação será retirada na saída. 

Não se esqueça de responder a pesquisa de satisfação que será enviada 
pelo e-mail cadastrado.

Lembre-se de que atendimentos de emergência não substituem 
cuidados periódicos e preventivos. Conte conosco para continuar se 
cuidado e marque sua consulta em nosso Centro de Especialidades.

Central de Agendamento de Consultas:
Tel.: (61) 3704-9006 ou 3704-9000, de domingo a domingo, 
das 7h às 19h
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| Anterior Próximo |

| Início
Internação
A indicação de internação pode ser decorrente da necessidade de dar 
continuidade ao tratamento ou para acompanhamento direto de seu 
caso.  Não se preocupe, estamos cuidando de você! 

Os trâmites formais serão feitos pela equipe de atendimento no próprio 
pronto-socorro, incluindo a autorização de seu convênio ou orçamento 
particular. 

Você continuará em observação e sob cuidados assistenciais até que 
seja encaminhado para a internação. Conte com nossa equipe para 
qualquer dúvida ou informação.

Em caso de necessidade de internação,  nossa infraestrutura é pensada 
para acomodá-lo com conforto e atenção enquanto aguarda um 
leito disponível.  

Lembre-se de que sua internação não foi prevista e somente agora 
daremos início à verificação de disponibilidade de quartos e UTIs. 
Por isso sinta-se internado! 

Nesse momento, acionamos os serviços de hotelaria, nutrição e 
acolhimento para que você aguarde como se estivesse no quarto. 
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Como foi sua experiência?
Nós nos esforçamos para prestar o melhor atendimento e assistência 
possível, por isso gostaríamos de saber se você recomenda  nossos 
serviços.  

Você receberá uma pesquisa de satisfação por e-mail. É muito 
importante para nós saber sua opinião para reforçar nossos pontos 
fortes e desenvolver oportunidades. 

Para indicar nosso Serviço de Emergência, a nota é 9 ou 10.

Recomendo: notas 9 e 10

Indiferente: notas 7 e 8

Não recomendo: notas 0 a 6
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| Anterior Próximo |
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RT: Dra. Maria de Lourdes Worisch (CRM-DF 9036)

www.hospitalbrasilia.com.br

(61) 3704-9000SHIS Qi 15, Conjunto G, Lago Sul, Brasília - DF

Hospital Brasília


