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São direitos do paciente:

A) Acesso às informações do tratamento médico que lhe será ministrado, de 
forma clara, e aos registros dos tratamentos que realizou;

B) Ser atendido por ordem de gravidade do problema de saúde que apresenta, 
sendo os casos de risco de morte, denominados emergenciais, os que devem 
primeiro ser atendidos;

C) Negar-se a ser submetido a tratamento médico prescrito;

D) Receber tratamento humanizado e gentil dos colaboradores do Centro 
Médico;

E) Acompanhamento de alguém indicado, quando se encontrar em situação 
de fragilidade, se o tratamento a que se submete não exigir necessidade de 
isolamento;

F) Receber documentos relativos ao tratamento de saúde de forma legível 
quando escritos de punho pelo médico prescrito ou por meio eletrônico;

G) Ser chamado pelo nome em seu atendimento e visualizar a identificação de 
seus atendentes no Centro Médico, por qualquer meio.
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São deveres do paciente:

A) Tratar os colaboradores do Centro Médico com gentileza, bem como os 
demais pacientes presentes no local;

B) Ter em mãos documentos de identificação válidos;

C) Expor ao médico responsável todos os documentos que estiverem em seu 
poder, para possibilitar a continuidade de seu tratamento médico;

D) Fornecer todas as informações necessárias para a realização de seu trata-
mento de saúde;

E) Informar caso haja dúvidas relativas ao tratamento;

F) Comunicar alterações de agravamento em seu estado de saúde;

E) Assumir a responsabilidade pela recusa de procedimentos ou orientações.

Legislação e normas utilizadas como fonte e referência:
*Constituição Federal de 1988, art. 196.
*Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
*Lei nº 8.080 de 1990
*Portaria 1.820 de 2009 do Ministério da Saúde.



O INGOH – Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia tem como diretriz o  
“respeito à vida”. Somos uma das mais respeitadas empresas nas áreas de  
auxílio diagnóstico e de assistência clínica e terapêutica em Oncologia no 
Estado de Goiás. Nossa estrutura conta com uma matriz (Goiânia), cinco 
centros em importantes cidades do Estado (Anápolis, Senador Canedo, Ceres 
e Caldas Novas), além de inúmeras unidades de atendimento laboratorial 
distribuídas estrategicamente na capital goiana.

Temos orgulho de fazer parte da história de Goiás há 50 anos. Seguimos 
superando desafios, melhorando continuamente  e nos preparando para conti-
nuar oferecendo um serviço de excelência, humanizado e de alta qualidade 
aos goianos. Afinal, você é nosso bem mais precioso!

3



Quero entrar em contato!

Confira um pouco mais sobre a nossa
equipe médica e nossa história:

www.ingoh.com.br

@saudeingoh

3226-0200(62)

Agora que você já está por
dentro dos direitos do paciente,

agende seu horário para
consultas e tratamentos

no INGOH - Instituto Goiano
de Oncologia e Hematologia.
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