
   
 

   

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES  
MODALIDADE PARTICULAR 

 
 
Pelo presente instrumento contratual e na melhor forma de direito, de um lado na qualidade 

de CONTRATANTE, Sr. (a) ........................................................................................................                                                            

portador (a) do RG. nº ..............................e inscrito (a) no CPF sob o nº ..............................               

neste ato representado por seu  responsável   legal e/ou financeiro identificado com o nome  

Sr.(a)................................................................portador(a)do RG nº. .......................................... 

e devidamente inscrito (a) no CPF sob o nº.................................,residente e domiciliado (a) na 

cidade de .......................na Rua............................................................................,  nº...............  

Bairro..............................,CEP:....................................,email:....................................................,

Telefone: (     ).............................e de outro lado como CONTRATADO, HOSPITAL imesa 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Alfenas, Estado de Minas 

Gerais, Avenida Antonieta Esper Kallas nº 299, Parque Mariela. Inscrito no CNPJ  nº 

06.878.764/0001-60, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos têm entre si, 

justo e livremente contratado o seguinte:  

CLÁUSULA I DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços médico-hospitalares em 

caráter particular, necessários ao melhor atendimento da assistência à saúde e/ou patologia 

do CONTRATANTE, o que se dará pelo CONTRATADO em suas dependências, no local 

acima identificado por equipes médicas e demais profissionais da saúde. 

FINANCEIRO 

VARGINHA

VARGINHA



   
 

   

1.2. Para a realização da prestação dos serviços aqui estipulados tem–se como parte 

integrante toda assistência médico-hospitalar que o CONTRATADO tem condições de 

oferecer, bem como Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapias (SADT), Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), diárias, materiais, medicamentos e hemoderivados. 

CLÁUSULA II DO ATENDIMENTO 

2.1. O atendimento dispensado ao CONTRATANTE para internação clínica se caracteriza pela 

solicitação médica de internação hospitalar junto ao CONTRATADO, tanto no setor de 

Internação quanto na Unidade de Terapia Intensiva. 

2.2. O tempo de permanência e/ ou internação do CONTRATANTE no Hospital Varginha será 

de acordo com a indicação e orientação da equipe médica assistente. 

2.3. O CONTRATADO conta com os seguintes padrões de acomodação: apartamento e quarto 

coletivo, que será de livre escolha pelo CONTRATANTE em conformidade com a 

disponibilidade de leitos e indicação médica.  

 

CLÁUSULA III DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. Quando da admissão do CONTRATANTE no hospital Varginha, os custos serão faturados 

diariamente e apresentados para o responsável financeiro.  

3.2. Os valores apurados, referente aos custos do tratamento médico-hospitalar oferecidos ao 

CONTRATANTE, serão quitados durante o tempo de permanência no hospital a cada 03 (três) 

dias de internação. 



   
 

   

3.2.1. Caso o pagamento final seja de forma parcelada, o mesmo se dará mediante negociação 

entre as partes, quando será efetuado o parcelamento em cartão de crédito.  

3.3. O atraso nos pagamentos estipulados importará em multa moratória de 2% (dois por 

cento) do débito em aberto, acrescido o principal e mais correção apurada pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais civis, ou outro índice que venha a substituí-los e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 

CLÁUSULA IV DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 

4.1. O presente contrato vigorará pelo tempo de permanência do CONTRATANTE no Hospital 

Varginha, com início na data de sua assinatura pelas partes ou da data de admissão do 

paciente o que ocorrer primeiro, não podendo ser rescindido sem a necessária alta médico-

hospitalar e a quitação do débito conforme o presente contrato.  

4.2. Findado o atendimento por parte do CONTRATADO considera-se o contrato 

integralmente rescindido, sem prejuízos dos débitos vencidos e vincendos. 

 

CLÁUSULA V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Ao presente contrato se aplica todas as disposições do Código Civil Brasileiro no que 

tange aos contratos em conformidade com seus artigos 421 e seguintes, bem como possui 

força executiva nos termos do artigo 576 do Código de Processo Civil Brasileiro. 

FINANCEIRO 



   
 

   

 

CLÁUSULA VI DO FORO 

6.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Varginha/MG para dirimir qualquer dúvida ou 

demanda judicial a respeito do presente Contrato. 

E, assim, por estarem concordes nos termos acima as partes contratantes firmam o presente 

instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente e, assistidas por duas 

testemunhas.                                                                                   

 
 
                                                                           Varginha, _____/_____/2020   
 
 
 
   

CONTRATANTE  CONTRATADO 
 
 
 
 
 

 Reginaldo Darcy Queiroz 
035.046.186-47 

TESTEMUNHAS: 
 
 

  

 
 

  

Nome:  Nome: Icerda Evangelista Becati Marques 
RG:  RG: MG-13.678.626 

 
 



_ 

Lista de Verificação de CIRURGIA SEGURA 

Nome do Cliente:_________________________________________________________  

 

Data Nascimento: _____/_____/_____  Idade:_____anos Convênio:_______________  

 

Médico Cirurgião:________________________________________________________ 

RECEPÇÃO 

 

Data_____/_____/2020                  Hora:_______h______min 

Internação:      (   )ELETIVA          (   )URGÊNCIA      (   )AMBULATORIAL           

Avaliação Pré Anestésica:  (   )SIM     (   )NÃO  

Acompanhante:  (   )SIM     (   )NÃO     

Informação Adicional:______________________________________________________ 

ADMISSÃO DO PACIENTE 

Cirurgia a ser realizada: ______________________________________________________ 

Alergias:   (   )SIM     (   )NÃO Especificar:_________________________________________ 

Banho: (   )SIM     (   )NÃO            

Jejum:   (   )SIM     (   )NÃO           

Tricotomia: (   )SIM   (   )NÃO        

Uso de Anticoagulante:  (   )SIM    (   )NÃO Suspenso a quantos dias? :_________________ 

Diabético: (   )SIM     (   )NÃO      Glicemia Capilar: _____mg/dl    

Hipertensão Arterial: (   )SIM     (   )NÃO    

Uso de Medicação Domiciliar: (   )NÃO  (   )SIM  Qual:_______________________________ 

Cirurgias Anteriores:  (   )NÃO (   )SIM  Qual:_______________________________________   
  

Peso:_________  Altura: __________ 

Retirado prótese dentária, joias, esmalte, lentes, piercing e outros adornos:(   )SIM(   )NÃO 

Exames de Laboratório:  (   )SIM (   )NÃO            Outros exames: ____________________ 

Exames de Imagens: (   )SIM      (   )NÃO    

Reserva de Hemocomponentes:(   )SIM     (   )NÃO Quais: ___________________________ 

Termo de Consentimento Assinado:(   )SIM (   )NÃO/Corrigir com a recepção antes do 

procedimento 

Realizado demarcação da Lateralidade: (   ) SIM (   ) NÃO  (   ) NÃO SE APLICA 

Local/Lado:________________________________________________ 

Sinais Vitais:  PA: _____________mm/hg  FC:___bpm    T:___ ºC   R:___rpm  SatO2:____%   

 

Data: _____/_____/2020  Verificador (Ass / Carimbo): __________________ 

Encaminhado ao Bloco cirúrgico as: :_______h______min 



BLOCO CIRÚRGICO SING IN – ANTES DO PROCEDIMENTO 

Procedimento a ser Realizado:_____________________________________________ 

Conferido Pulseira de Identificação:     (   ) SIM (   ) NÃO     

Demarcação do sítio cirúrgico:   (   ) SIM (   ) NÃO  (   ) NÃO SE APLICA  

Região(ões): __________________________________________________________ 

Equipamentos Testados: (   )FOCO  (   )MONITOR MULTIPARAMÉTRICO   (   )ASPIRADOR (    

)BISTURI ELÉTRICO (   )CARR. DE ANESTESIA  (   )MESA CIRÚRGICA   (   ) LARINGOSCÓPIO 

Conferência do Material:  
NOME DAS CAIXAS:_________________________________________ N°PEÇAS:______________ 
ÓRTESE E PRÓTESE: (   )SIM     (   ) NÃO   QUAL:______________________________________  
EMPRESA:____________________________ 

Unidade de Compressa Aberta:____________   Pacote de Gaze Aberta:_______________ 

Unidade de Perfuro cortante aberto:________   

Avulso: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________     

Validade da Esterilização/Integrador: (   )SIM - Anexo  folha de Controle de Etiquetas (   )NÃO  

Há risco de Via aérea Difícil/Broncoaspiração?: (    )NÃO (   )SIM e Equipamento Disponível 

Há risco de Perda Sanguínea >500ml (7ml/kg em criança)?:  (   )SIM  (   )NÃO 

Há risco de Alergia? (   )SIM   (   ) NÃO Comunicado ao anestesista:___________________ 

TIME OUT – ANTES DA INCISÃO CIRÚRGICA 
Membros da Equipe:    

 (   )Anestesista      (  ) Cirurgião     (   ) Cirurgião Auxiliar    (  ) Instrumentador  (  ) Técnico de Enf. 
 (   ) Enfermeiro   Outros:_________________________________________________________      

Exames Disponíveis:  (  ) SIM   (  ) NÃO   (  ) NÃO SE APLICA 

Paciente certo: (  ) SIM   (  ) NÃO   Local certo:   (  )SIM    (  )NÃO   
Tempo cirúrgico estimado:_____________      
Risco cirúrgico: (  ) Asa I    (  ) Asa II   (  ) Asa III   (  ) Asa IV 
Profilaxia Antimicrobiana? (  ) SIM  (  )NÃO  (   ) Nos 60 min antes (  )____ min antes da incisão     

SING OUT- ANTES DE O PACIENTE SAIR DA SALA 

Procedimento Realizado e Executado Intra-operatório:_____________________________ 

Intercorrência no Trans-operatório: (  )SIM  (  )NÃO  

Qual:_______________________________________________________________________  

Contagem de Instrumentais: (  )SIM (  ) NÃO Por quem?____________________________ 

Contagem e Descarte de Perfuro Cortante: (  )SIM  (  ) NÃO Quantidade:____________ 

Contagem de Compressa:________         Contagem de Pacote Gaze Aberta:_______ 

ÓRTESE E PRÓTESE(Retirado): (  )SIM (  )NÃO  QUAL:___________________________________ 

Recebeu Hemocomponente: (  )SIM  (  )NÃO  *Anexar cartão de Hemotransfusão no Prontuário 

Funcionamento Inadequado de Equipamento: (  )SIM (  )NÃO 

Qual defeito:______________________________________________________________________ 

Há Preocupação Essencial para a assistência Pós operatória Imediata?  

 (  )Dor     (  ) Sangramento      (  ) Alterações Hemodinâmicas    Outros: 

Data: _____/_____/2020     

 

Verificador (Ass/carimbo): ________________________________________________ 



AVALIAÇÃO DO RISCO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM PACIENTE CIRÚRGICO 
Alguns casos não podem ser contemplados pelo algoritmo e deverão ser avaliados individualmente 

 

Restrição de Mobilidade, considerar 

 

  
 

(   ) Cirurgia de Risco Alto (   ) Cirurgia de porte médio e alto ( ) Cirurgia de pequeno porte com duração < 60 min e internação 

  < 2dias e não ter restrição de mobilidade. 

Idade 
 

(  ) > 60a (  ) 40 - 60a (  ) <40a 
↓ ↓ 

   

↓ ↓ ↓ ↓ 
SIM NÃO SIM NÃO  

 

 
NÃO SIM 

Contraindicação que impede profilaxia medicamentosa? 
( )Sangramento ativo ( )Úlcera péptica ativa 

( )Coagulopatias ( )Uso de anticoagulantes 
( )Insuficiência Renal (Cl Cr < 30ml/min) 
(  )HAS não controlada > 180x110mmhg 
( ) Alergia ou plaquetopenia por heparina 
( )Coleta de LCR <2h 

 
 
 
 
 

Métodos Mecânicos 
( )Meia Elástica de Compressão Gradual 
( )Fisioterapia Motora para pernas 
( )Compressão pneumática Intermitente 

 

  / /     

Nome Hipótese Diagnóstica Principal 
  

Data Nascimento Idade Data Internação Data Alta 

 
_____/_____/_____ 

   
_____/_____/2020        

 
_____/_____/_____ 

 

Patologias Associadas: 
1. 

 

2. 
 

3. 

Fator de Risco 
para TEV? 

Fator de Risco 
para TEV? 

 
 

 
( ) RISCO INTERMEDIÁRIO 

( ) RISCO BAIXO 

( ) Artroplastia de Quadril e Joelho 
( ) Fratura de Quadril 
( ) Oncológica curativa 
( )Bariatrica 
( ) 

( ) Laparoscópica / endoscópica 

( ) Superficial - mama, plástica, dermatológica. 
( ) Ortopédica de ombro/MMSS 
( ) Cesariana ou Ginecologia 
( ) 

( ) ALTO RISCO 

 

Deambulação precoce / Heparina não é indicado 

Assinatura do Profissional Avaliador Tempo de profilaxia Recomendado 
Artroplastia de Quadril e Fratura de Quadril: 4 a 5 semanas 
Artroplastia de Joelho: Pelo menos 10 dias 
Oncológica - Principalmente cirurgias abdominais e pélvicas: 3 a 4 semanas 
Politrauma e TRM: Até recuperação 
Demais: 7 a 10 dias 

Referências: 1- Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th Ed: American College of Chest Physicians 
Evidence-Based Clinical Pratice Guide-lines. Chest.2012;141(2_suppl). 2- Diretriz Brasileira de Profilaxia de TEV em Paciente 
Clínico Internado. APROVADO POR: Bernardo Nalon P. Rivello - Médico cirurgião. 12/2019 

HEPARINA  Risco Alto  Risco intermediário 

HNF  5.000 U 3x/dia  5.000 U 2x/dia 

Enoxaparina  40mg 1x/dia  20mg 1x/dia 
 

Marcar Fatores de Risco para TEV presentes 
 Obesidade (IMC > 30Kg/m2)  Insuficiência arterial periférica 
 Cateter Venoso Central  Internação em UTI/SEMI 
 D. Inflamatória intestinal ativa  Câncer 
 Doença respiratória Aguda grave  Paresia ou paralisia de MMII 
 Doença reumática ativa  Quimio e Hormonioterapia 
 Síndrome Nefrótica ativa  AVC - IAM 
 Trombofilias  Reposição Hormonal 
 Varizes/Insuficiência venosa  ICC classe III ou IV 
 Infecção  História previa de TEV 
 Mulheres na pós - menopausa  Gravidez / Puerpério 
 Tabagismo Atual  Aborto recorrente 
 Politrauma   

 



AVALIAÇÃO DO RISCO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM PACIENTE CIRÚRGICO 
Alguns casos não podem ser contemplados pelo algoritmo e deverão ser avaliados individualmente 

 

 

CONDUTA DO(A) ENFERMEIRO(A): 
 

 ( ) Comunicar Médico Responsável. 
 

( )Envolvimento da equipe multi na profilaxia. 
 

( ) Prescrição de enfermagem quanto a deambulação precoce e auto cuidado. 
 

Anotação complementar / Observações: 
  _ 
  _ 

 

 

Data:  _/  / _  Hora:  _:  _    

 
 

ENFERMEIRO (A) RESPONSÁVEL POR COMUNICAR MÉDICO ASSISTENCIAL:    
 

CONDUTA DO MÉDICO PRESCRITOR: 
 

( ) Mantém deambulação precoce 

( ) Somente Métodos Mecânicos 

( ) Prescrição de Profilaxia Medicamentosa 
 

Anotação complementar / Observações: 
 

 
 
 

Carimbo e Assinatura do enfermeiro 

Carimbo e Assinatura do enfermeiro 
Responsável pela comunicação. 
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VENCIMENTO: _______ de ________________ de 2020. 

 

R$ 30.000,00 

 

Ao (s) _____________________________________________ do ano de dois mil e _______ 

pagarei por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA ao Hospital Varginha S/A – CNPJ nº 

06.878.764/0001-60 ou à sua ordem a quantia de  Trinta Mil Reais em moeda corrente nacional, 

pagável em VARGINHA-MG. 

 

Emitente:________________________________________________________________________

CPF.:____________________________________________________________________________ 

Endereço:  _______________________________________________________________________ 

 

Varginha, ______ de ________________ de 2020. 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

Esta promissória ficará em poder do departamento financeiro, podendo ser retirada na alta do paciente 
nos horários de segunda a sexta feira de 08:00 às 16:00. 

 

/ 2020
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