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MÃE DE DEUS



SEJA BEM-VINDO

O Hospital Mãe de Deus atua, desde 1979, oferecendo 
soluções completas em saúde, com foco em um 
atendimento humanizado, seguro e centrado na 
resolubilidade de cada caso. Com vocação para a 
inovação e foco total na busca da melhor solução de vida 
para os pacientes, o Hospital tornou-se uma referência no 
atendimento médico-hospitalar de alta complexidade.

É o único Hospital do Sul do Brasil duplamente certificado 
pela Organização Nacional de Acreditação e pela Joint 
Commission International, pela sua excelência assistencial 
e compromisso com a segurança do paciente. Tornando-
se referência no atendimento médico-hospitalar de alta 
complexidade. Além disso, a Instituição é a 2ª da América 
Latina e a 1ª da Região Sul a alcançar a certificação 
Planetree, conquistando nota máxima por unanimidade 
junto ao comitê de avaliação americano. E recentemente 
tornou-se o segundo hospital da América Latina a 
receber acreditação da American College of Radiology 
(ACR) pelo seu serviço de Tomografia por Emissão de 
Pósitrons, mais conhecido como PET.
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Mantido pela entidade filantrópica Associação Educadora 
São Carlos (AESC), da Congregação das Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, o Hospital 
destaca-se pela evolução e especialização constante.
Conta com uma estrutura de mais de 330 leitos no total, 
uma equipe de profissionais altamente qualificados e 
Corpo Clínico especializado, formado por mais de 2.300 
médicos. São oferecidas diversas facilidades, através da 
Hotelaria Hospitalar, Núcleo de Relacionamento com o 
Cliente, serviço de apoio religioso realizado pelas Irmãs 
da Pastoral da Saúde, e conveniências como restaurante, 
cafeteria, loja de presentes, farmácia e estacionamento 
pelo acesso da Rua Costa, todas dentro do Hospital, para 
que todos se sintam acolhidos e confortáveis.

HISTÓRIA DA CONGREGAÇÃO

Em 1º de maio de 1962, as Missionárias Scalabrinianas 
fundaram, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 
uma entidade civil com personalidade jurídica, de caráter 
beneficente e filantrópico, a Associação Educadora São 
Carlos. A entidade tem a finalidade de atender pessoas 
nas áreas de educação, saúde e responsabilidade social 
e é a instituição mantenedora do Hospital Mãe de Deus.

Na área da Saúde, a Congregação atua com uma rede 
hospitalar em três municípios, onde o HMD tem foco 
no segmento da saúde privada, e as demais na saúde 
pública, com atendimento pelo “SUS” (Sistema Único 
de Saúde): Hospital Santa Ana (Porto Alegre), Hospital 
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Santa Luzia (Capão da Canoa) e Hospital Nossa Senhora 
dos Navegantes (Torres); além de uma rede de saúde 
mental, com quatro CAPS AD (Centro de Atendimento 
Psicossocial – Álcool e Drogas), em Porto Alegre: CAPS 
AD III Sul e Centro-Sul;  CAPS AD III Partenon e Lomba do 
Pinheiro; CAPS AD III Noroeste, Humaitá, Navegantes e 
Ilhas e CAPS AD IV Centro - Céu Aberto.

E unidades de internação para pacientes de saúde 
mental, no Hospital Santa Ana. Na educação, possui os 
Colégios São Carlos (Caxias e Santa Vitória do Palmar) 
e Nossa Senhora de Lourdes (Farroupilha), e na área 
de responsabilidade social, gerencia o Centro de 
Atendimento ao Migrante (Caxias).

MISSÃO
Cuidar da saúde das pessoas com desenvolvimento 
científico, tecnológico e humano, de forma sustentável.

VISÃO
Ser reconhecido pela sociedade como o melhor Hospital 
no cuidado da saúde das pessoas.

PRINCÍPIOS E VALORES
▶ Compaixão
▶ Conhecimento
▶ Ética
▶ Humanização
▶ Inovação
▶ Qualidade e segurança
▶ Sustentabilidade
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PACIENTES



INTERNAÇÃO

Documentos que você deve ter em mãos para a 
internação:

▶ Documento oficial com foto e CPF do paciente
   e do responsável.

▶ Certidão de Nascimento dos menores 
   de idade que não possuem RG.

▶ Guia de solicitação de internação devidamente 
preenchida e assinada pelo médico.

O Hospital Mãe de Deus exige a apresentação do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido devidamente 
assinado pelo paciente e pelo profissional que prestou 
os esclarecimentos, no momento da internação, para a 
realização dos seguintes procedimentos:

▶ Procedimentos cirúrgicos de qualquer porte.

▶ Procedimentos invasivos, diagnósticos ou 
terapêuticos.

▶ Pacientes submetidos a procedimento anestésico, 
incluindo todas as modalidades de anestesia e sedação, 
com exceção de anestesia local.

▶ Pacientes submetidos a transfusões de sangue 
e componentes hemoterápicos.

Nas internações de urgência e emergência, caso haja 
impossibilidade de obtenção da assinatura do paciente, 
em virtude da sua condição clínica ou barreiras de 
comunicação e entendimento (restrição física ou 
sensorial, barreira idiomática), o responsável nomeado 
no documento denominado “Sumário de Internação” 
deverá assumir essa responsabilidade.
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IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

No ato da internação, o paciente receberá uma 
pulseira de identificação branca com seu nome 
completo, número de identificação hospitalar e 
data de nascimento. Essa pulseira tem o objetivo 
de garantir a segurança nos atendimentos. Outras 
cores de pulseira também são adotadas para a 
segurança do paciente:

Vermelha: alergia a medicamentos, alimentação, 
látex, etc.

Amarela: risco para queda.

Verde: risco de lesão por pressão.

Prata: risco de fuga, suicídio ou agressão.

Roxa: preservar membro.

Se o paciente, por algum motivo, não puder portar 
as pulseiras, deve-se instalar placa de identificação 
no leito, substituindo as pulseiras.

Caso possua convênio, além dos documentos
ao lado, são necessários:

▶ Cartão do convênio.

▶ Autorização do plano de saúde para a internação, 
materiais e medicamentos especiais. Na ausência 
de autorização prévia, será solicitada a assinatura 
de termo de responsabilidade financeira.
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CONTA HOSPITALAR

Os honorários médicos não estão inclusos na conta 
hospitalar e devem ser tratados diretamente com o 
profissional que prestou o atendimento.

Paciente particular: será solicitado depósito 
conforme orçamento inicial ou tabela no ato da 
internação para cobertura dos gastos previstos. 
Sempre que o valor da conta hospitalar ultrapassar 

DIÁRIAS

As diárias se encerram após o registro da alta 
médica.

Recomendações

▶ Recomenda-se a consulta prévia da cobertura 
   e as carências de seu plano de saúde.

▶ O paciente deve trazer roupas confortáveis e 
fáceis de vestir.

Pertences pessoais

▶ O paciente é responsável por todos os seus 
pertences e objetos de valor,  não devendo trazê-
los durante a internação, exame ou procedimento.

▶ O Hospital Mãe de Deus não se responsabiliza 
pela  guarda ou perda desses objetos. 
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o valor depositado, será solicitado depósito 
complementar nos prazos e valores informados 
pelo Checkout, sendo que os valores poderão sofrer 
alterações no fechamento da conta.

Paciente com convênio: será solicitada, no ato da 
internação, a autorização do plano de saúde para 
a internação, materiais e medicamentos especiais, 
se houver. As despesas não cobertas pelo plano de 
saúde serão cobradas diretamente do paciente ou 
do seu responsável. O extrato parcial das despesas 
não cobertas pelo convênio poderá ser solicitado 
no checkout, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
20h. Fora deste horário de funcionamento procurar 
a Internação. Os valores poderão sofrer alterações 
no fechamento da conta.

ALTA HOSPITALAR

Após a alta hospitalar assinada pelo médico, 
o paciente deve aguardar a Enfermagem 
para liberação e voucher da alta. Se for 
necessário retirar exames, solicite por e-mail
(entrega@maededeus.com.br) os exames 
realizados durante sua internação. 
A cópia do prontuário deve ser requisitada no 
setor de internação. O paciente tem 2 horas 
após o registro da alta médica para desocupar 
o leito. Após este prazo, será cobrado 
valor de meia diária em caráter particular.



ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Para garantir o bem-estar, segurança e qualidade 
do atendimento do paciente, o Hospital Mãe de 
Deus orienta e informa que é fundamental:

▶ Contribuir com o silêncio do ambiente.

▶ Não trazer alimentos fora da dieta do paciente.

▶ Evitar o acúmulo de pertences no leito.

▶ Realizar os acertos de valores durante a 
internação  do paciente pessoalmente no 
Checkout, Acesso 1.

▶ O Hospital não fornece informações do quadro 
clínico dos pacientes por telefone, nem negocia 
ou solicita por contato telefônico a realização de 
depósitos bancários ou pagamentos de qualquer 
natureza.

▶ O ambiente hospitalar é um espaço público, 
por este motivo atente para que os registros 
fotográficos realizados apareça apenas pessoas do 
seu círculo familiar, evitando publicar pessoas e 
informações terceiras.

HOSPITAL LIVRE DO TABACO
A Lei  Federal  número  12.546/2011, regulamentada 
pelo decreto número 8.262/2014, proíbe o uso de 
produtos fumígenos em recinto coletivo fechado, 
definido como “local público ou privado”, acessível 
de uso coletivo, total ou parcialmente fechado 
em qualquer de seus lados por parede, divisória, 
teto, toldo ou telhado, de forma permanente ou 
provisória. Desta forma está proibido fumar em 
qualquer ambiente do Hospital, inclusive áreas 
externas e abertas.
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DIREITOS E DEVERES 
DO PACIENTE

DIREITOS DO PACIENTE
São direitos do paciente no Hospital Mãe de Deus:

▶ Ter seus valores pessoais respeitados por todos os 
profissionais do Hospital, através de profunda dedicação 
aos aspectos de sua individualidade e sua dignidade 
humana.

▶ Ser identificado e tratado exclusivamente por seu nome 
completo, por respeito a sua dignidade e segurança 
no tratamento.

▶ Ter acesso à identificação do médico-assistente e de 
todos os profissionais envolvidos em seu tratamento, 
através de apresentação e da utilização de crachás 
legíveis e oficiais.

▶ Ter respeitada a sua privacidade, individualidade e 
integridade física, em todas as etapas de seu tratamento.

▶ Ter o direito à confidencialidade de suas informações 
clínicas, com garantia do sigilo ético de todos os 
profissionais do Hospital, segundo a legislação vigente, 
ressalvadas as situações que acarretem riscos para o 
próprio paciente, terceiros e comunidade geral.

▶ Ter respeitado o seu direito de decidir sobre 
acompanhamento de pessoa indicada nos processos 
de consultas e internações, sem prejuízo dos aspectos 
técnicos do atendimento.

▶ Indicar familiar ou acompanhante para decidir 
em seu nome, caso necessite em função de 
impedimento.



▶ Receber informações de forma clara, objetiva 
e compreensível sobre sua doença ou hipótese 
diagnóstica, sobre a proposta terapêutica ou 
dimensionamento de tempo do tratamento 
proposto.

▶ Receber informações objetivas sobre os riscos 
de não realizar o tratamento, os riscos envolvidos 
e os efeitos inconvenientes do tratamento, sobre 
os benefícios previstos e, finalmente, sobre as 
alternativas existentes no Hospital em termos 
diagnósticos e terapêuticos.

▶ Consentir ou recusar os processos investigativos 
e diagnósticos ou o tratamento em forma de 
procedimentos invasivos ou terapêuticos de forma 
livre, voluntária e esclarecida de todos ou de 
qualquer um dos tratamentos propostos.

▶ Ter respeitada a sua vontade de buscar uma 
segunda opinião sobre o diagnóstico e a proposta 
de tratamento, além de ter o direito, a qualquer 
tempo, de substituir o médico ou a equipe médica 
responsável pelo seu tratamento, seguindo 
protocolo da instituição.

▶ Ter suas necessidades de dores físicas atendidas 
imediatamente, através de avaliações, orientações 
e tratamentos, conforme as rotinas e protocolos 
médico-assistenciais pertinentes e indicados 
clinicamente e de acordo com os recursos 
terapêuticos disponíveis.

▶ Ter o seu prontuário elaborado de forma legível, 
sigilosa e organizada, conforme a legislação vigente, 
quanto à composição dos documentos, registros 
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e conteúdo das informações no que se refere à 
evolução da doença, aos resultados dos exames e 
às condutas terapêuticas realizadas.

▶ Ter acesso à cópia do prontuário, quando solicitado 
pelo próprio ou pelo seu representante legal, 
conforme legislação vigente.

▶ Ter cuidados especiais quando apresentar risco 
para si próprio ou terceiros, conforme mecanismos 
de proteção e segurança disponíveis na estrutura 
hospitalar.

▶ Ser atendido em conformidade com os direitos 
previstos no Estatuto do Idoso, em casos 
configurados (Lei n°10.741 de 01/01/2003).

▶ Receber apoio moral, psicológico e religioso, sem 
interferência nos processos do tratamento proposto.

DEVERES DO PACIENTE

São deveres do paciente do Hospital Mãe de Deus:

▶ Prestar informações de forma precisa e completa 
como elemento de auxílio no tratamento de sua 
enfermidade.

▶ Informar sobre doenças anteriores, hospitalizações 
e tratamentos, além de outros assuntos relacionados 
à sua vida, para que a equipe médica e demais 
profissionais possam desenvolver a adequada 
proposta terapêutica.

▶ Cumprir as instruções do médico e da equipe 
assistencial responsável pelo seu tratamento.



▶ Quando se sentir impossibilitado de cumprir o 
tratamento, comunicar imediatamente ao médico-
assistente.

▶ Respeitar e orientar seus familiares a respeitar 
o direito dos demais pacientes e dos funcionários 
do Hospital, seguindo um relacionamento pautado 
pela cortesia e dignidade humana.

▶ Ter conhecimento de todas as orientações 
repassadas pelo Hospital e segui-las para melhor 
estadia durante o seu tratamento.

▶ Cumprir e honrar o seu compromisso financeiro 
com o Hospital e os médicos-assistentes escolhidos.

▶ Providenciar toda a documentação solicitada 
pelo Hospital e seu convênio nos processos de 
autorização de tratamento.

▶ Conhecer o Manual do Paciente.

Os direitos e deveres do paciente estão descritos 
neste manual, entregue ao paciente ou seus 
familiares no momento da internação no Hospital 
Mãe de Deus.

A legislação pertinente a estes direitos está 
disponível para consulta pelo Cliente Interno e 
Externo no Núcleo de Atendimento ao Cliente.
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SCIH (SERVIÇO DE CONTROLE 
DE INFECÇÃO HOSPITALAR)

Prevenir infecções é uma preocupação constante do 
Hospital Mãe de Deus. Por isso, o Hospital conta com 
uma equipe multiprofissional, altamente capacitada, 
para garantir que as medidas necessárias sejam 
cumpridas, visando a prevenção das infecções. 
Pacientes, familiares e visitantes possuem um papel 
essencial para que esse objetivo seja alcançado. Veja, 
abaixo, o que seus acompanhantes e os profissionais 
podem fazer para proteger você:

▶ As bactérias presentes nas mãos dos profissionais, 
visitantes e nas suas podem causar infecções. Por 
isso, é fundamental que os profissionais da saúde e 
visitantes higienizem as mãos com solução alcoólica, 
ou água e sabão, antes e após entrarem em contato 
com você.

▶ Todos os profissionais de saúde devem sempre 
higienizar as mãos antes e após o contato com o 
paciente. Dessa forma, fique à vontade para perguntar 
se o profissional e visitantes realizaram a higiene das 
mãos.

▶ Para determinadas doenças ou condições, é necessária 
a adoção de precauções de isolamento. Esse cuidado
tem o objetivo de evitar a disseminação dessas doenças, 
protegendo os pacientes, familiares e profissionais. 
Essas medidas são sinalizadas por placas colocadas 
na porta do quarto. Se estiver sob algum tipo de 
isolamento, você ou seu acompanhante receberão um
folder educativo com as medidas necessárias.



Caso ainda tenha dúvidas, o seu acompanhante 
deve dirigir-se ao posto de enfermagem do setor 
para ser orientado quanto ao  uso de máscaras, 
aventais e luvas. Neste período, é importante 
que não ocorram visitas de muitas pessoas. 

▶ É desaconselhável os acompanhantes ou visitas 
sentarem  nas camas dos pacientes, bem como 
colocar bolsas  e sacolas sobre elas. Nesses casos, 
as poltronas e as  cadeiras disponíveis nos quartos 
devem ser utilizadas.

▶ Pessoas com suspeita ou com infecções devem 
evitar visitas ao Hospital.

▶ Cateteres, sondas, curativos e equipamentos 
devem ser  manuseados somente pelos prof issionais 
da Instituição. Em caso de dúvida, converse com o 
enfermeiro da unidade.

▶ Não é permitido o compartilhamento de objetos 
de  uso pessoal entre os pacientes, pois eles 
podem  transmitir bactérias. Caso um objeto caia no 
chão,  deve ser higienizado antes de ser devolvido.

▶ Os visitantes devem evitar o contato com outros 
pacientes. Se for inevitável, é necessário higienizar  
as mãos antes e após tocá-los.

▶ Sempre que possível, limite a quantidade de 
pessoas  visitantes, promovendo um ambiente mais 
tranquilo e  seguro.

Em caso de dúvida, converse com o médico ou o
enfermeiro do setor.
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ACOMPANHANTES



SERVIÇO DE HOSPEDAGEM

O Hospital oferece serviço de hospedagem para 
um acompanhante por paciente. O pernoite inclui 
kit de cama e café da manhã.
O serviço de hospedagem é oferecido de acordo com 
a cobertura dos convênios, tendo dúvida contate seu 
plano. Havendo interesse, a contratação do serviço 
está disponível para leitos privativos na Recepção da 
Internação.

Horário das refeições:

▶ Café da manhã: 7h30 às 9h
▶ Almoço: 11h30 às 13h
▶ Jantar: 18h30 às 20h

Os vouchers das refeições ficam disponíveis no 
Restaurante Caliente, localizado no sub solo, caso 
não esteja, estes podem ser retirados na recepção do 
Acesso 1.

20

IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES 
E ACOMPANHANTES

Para garantir o conforto e a segurança, todos os 
visitantes e acompanhantes devem ser identif icados 
no balcão da Hospitalidade. 

Para realizar a identif icação é obrigatório 
apresentação de documento of icial com foto. É 
necessário o uso do crachá em local visível durante 
o tempo de permanência nas dependências do 
Hospital. 
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ORIENTAÇÕES PARA VISITAS

O envolvimento da família e acompanhantes é 
fundamental para uma boa saúde. Aproximar o paciente 
de seus vínculos emocionais faz parte da humanização 
do ambiente e da promoção do bem-estar. Para tornar 
este momento agradável informamos e orientamos:

▶ A cama é de uso exclusivo do paciente. 
▶ Nas unidades de internação o horário de visita é livre, 
  porém para respeitar o horário de silêncio e descanso 
  dos pacientes internados, o Hospital sugere que as
 visitas se  encerrem às 22h, permanecendo apenas 
 o acompanhante.
▶ Não deixar celulares e itens de valor no quarto 
 quando se ausentar. O Hospital não se responsabiliza 
 por seus pertences.
▶ O Hospital recomenda que o tempo de visita seja 
  útil e breve, preservando o descanso do paciente.
▶ A quantidade de visitantes permitidos varia de acordo 
  com a acomodação e área de internação.
▶ O paciente internado tem autonomia quanto ao
 gerenciamento de suas visitas, bem como às liberações
 e restrições que achar pertinentes. Para mais
 informações,  procure a Enfermagem ou o Serviço 
 de Hospitalidade.
▶ O Hospital recomenda a permanência no quarto do 
 paciente, evitando a circulação pelos corredores 
 da Instituição.
▶ Após as 22h, será cobrada diária de acompanhante 
 das pessoas que permanecerem nos apartamentos.
▶ Visitas na Neonatologia, Centro de Terapia 
  Intensiva (CTI) e Unidade de Cuidados Especiais (UCE)
 possuem horário diferenciados, verificar com a 
enfermagem.
▶ Visitas na Emergência e Salas de Recuperação (SR) 
 são sob demanda e disponibilidade, verificar possibilidade 
com a enfermagem.



SERVIÇOS



SERVIÇO DE PASTORAL 
E HUMANIZAÇÃO

Desde sua fundação, o Hospital Mãe de Deus, 
obra da Congregação das Irmãs Missionárias de 
São Carlos Borromeo Scalabrinianas, disponibiliza 
o Serviço de Pastoral e Humanização como um 
de seus diferenciais. Este sempre norteou o 
atendimento aos pacientes e seus familiares. O 
Serviço de Pastoral e Humanização tem por missão 
compreender os pacientes e seus familiares e ajudá-
los a superar as dif iculdades, bem como manter 
e fortalecer vínculos com os valores humanos e 
espirituais.

O Hospital acredita que, junto com esta missão 
exercida com desvelo e afeto, o carinho e os cuidados 
que ele dedica a alguém são a melhor forma de 
testemunhar o amor e a fé em Cristo. Como parte 
do atendimento humano e espiritual, o Hospital 
proporciona ESPAÇOS DE ESPIRITUALIDADE, 
adequados para expressar sentimentos de fé, 
qualquer que seja a crença.

CAPELA CATÓLICA - 6º ANDAR
Aberta das 8h às 20h
Horários:
Santa Missa: quartas e sábados - 16h
Oração do Terço: quartas e sábados -15h30

CASTELINHO
Reinaugurado em junho de 2019, o espaço
oferece um ambiente propício para a prática da 
espiritualidade.

Aberto das 7h às 19h
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ASSISTÊNCIA

Em todas as atividades de assistência, o Hospital 
Mãe de Deus tem como objetivo principal a garantia 
de uma melhor experiência e qualidade de vida dos 
pacientes. O processo de cuidado é colaborativo 
entre prof issionais da equipe multidisciplinar, 
como médicos, enfermeiros, nutricionistas, 
f isioterapeutas, farmacêuticos, entre outros, com 
a probabilidade de participação de estudantes no 
envolvimento e cuidado a você e sua família.

7 METAS DE SEGURANÇA 
DO PACIENTE

O Hospital segue os padrões de qualidade que 
implementam 7 metas para segurança do paciente. 
O objetivo é promover melhorias contínuas para 
oferecer um ambiente cada vez mais seguro para 
você, seus acompanhantes e para os prof issionais 
de saúde.

Conheça as 7 metas:

▶ Identif icar pacientes corretamente.

▶ Melhorar a comunicação efetiva.

▶ Melhorar a segurança para medicamentos de 
risco.

▶ Eliminar cirurgias em membros ou pacientes 
errados.

▶ Reduzir o risco de adquirir infecções.

▶ Reduzir o risco de lesões decorrentes de queda.

▶ Reduzir o risco de lesão por pressão.
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NUTRIÇÃO

As refeições do paciente são elaboradas de acordo 
com as prescrições médicas e orientação do 
nutricionista, visando garantir a sua segurança. 
Estão incluídas no valor da diária hospitalar e são 
servidas nos seguintes horários:

▶ Desjejum: 7h30 às 9h

▶ Almoço: 11h30 às 13h 

▶ Lanche: 15h30 às 16h30

▶ Jantar: 18h30 às 20h

▶ Ceia: 20h às 22h

▶ Todos os utensílios e talheres que acompanharem 
 as refeições devem ser devolvidos ao término de 
  cada refeição para que o processo de higienização 
 seja realizado.

Caso haja a necessidade de utilização de algum 
alimento de origem externa, solicite a orientação do 
nutricionista, que verif icará se este se enquadra às 
restrições da dieta prescrita, bem como esclarecerá 
você em relação aos cuidados importantes para a 
segurança alimentar e para evitar a contaminação 
no transporte desses alimentos. O cardápio é 
diferenciado de acordo com a dieta prescrita e pode 
sof rer alterações motivadas pela oferta de gêneros 
no mercado.
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SERVIÇOS DE HOSPITALIDADE

O Hospital Mãe de Deus oferece o serviço de 
Hospitalidade para seus pacientes e acompanhantes. 
Esse atendimento personalizado pode ser solicitado 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, através do 
ramal 2364. Para assistência aos finais de semana, 
favor entrar em contato pelo ramal 2107.

A equipe de Concierges está à disposição para 
auxiliá-lo com os seguintes serviços*:

▶ Chaveiro.

▶ Motoboy.

▶ Floricultura.

▶ Lavanderia - comum e a seco.

▶ Informações - hotéis, cartório e correios.

▶ Compra e troca de passagens aéreas e rodoviárias.

▶ Locação de veículos e serviço de táxi.

▶ Aluguel de equipamentos - cadeira de rodas.

▶ Informações turísticas para acompanhantes.

▶ Entre outros.

*Todos os serviços são cobrados à parte e são pagos diretamente 
ao prestador.
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CONVENIÊNCIAS

Café Caliente 
Localizado no subsolo e no térreo 
Horário de atendimento: 24h 
Ramal: 3036 
Café da manhã: 6h30 às 9h30 
Almoço: 11h30 às 14h30 - subsolo 
Jantar: 18h30 às 22h

Café Caliente Snack 
Acesso pela Rua Costa, 29 
Horário de atendimento: 7h às 20h de segunda a 
sexta-feira 
Telefone: (51) 3233.7847 
Ramal: 3037

Panvel 
Localizada no térreo, acesso pela Rua Costa 
Horário de atendimento: 8h às 23h 
Telefone: (51) 3233.8202
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ESTACIONAMENTO

Administrado pela empresa Indigo 
Localizado na Rua Costa, 29 
Horário de atendimento: 24h 
Ramal: 2370

Para garantir mais comodidade aos pacientes e 
acompanhantes, o Hospital possui estacionamento 
com serviço de manobrista (valet park) na entrada 
principal, Acesso 1, do Hospital Mãe de Deus, 
situada na Rua José de Alencar, 286. Esse serviço 
f ica disponível das 8h às 18h, de segunda a sexta-
feira.
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UNIDADES HOSPITAL 
MÃE DE DEUS

Hospital Mãe de Deus
(51) 3230.6000
Rua José de Alencar, 286 - Porto Alegre/RS

Centro Clínico Mãe de Deus
(51) 3230.2600
Rua Costa, 30 - Porto Alegre/RS

Hospital Mãe de Deus - Centro Integrado de 
Oncologia
(51) 3230.2507
Rua Costa, 30 - Porto Alegre/RS
 
Mãe de Deus - Unidade Carlos Gomes
(51) 3378.9800
Avenida Soledade, 569 - Porto Alegre/RS
  
Hospital Mãe de Deus - Unidade de Radioterapia
(51) 3252.3900
Rua Orfanotróf io, 299 - Porto Alegre/RS



Dr .Fernando Starosta de Waldemar  -  Diretor Técnico  -   CREMERS 27689


