
Orientações para

Assuntos relacionados a pagamentos

devem ser tratados exclusivamente com

a TESOURARIA, pessoalmente ou

através do telefone 41 3074-5352.

O Hospital e a Equipe Médica não

solicitam pagamentos/depósitos

por números não oficiais.

Muitas situações indesejadas

podem ser evitadas se medidas de

segurança forem adotadas por

todos.

+55 41 3017-5247

cruzvermelhapr.org.br

Av. Vicente Machado,

1280 Batel - 80420-011 /

Curitiba PR - Brasil

Pré-Internamento



PRÉ-INTERNAMENTO

PRÉ-INTERNAMENTO

Nesta etapa serão validados os Termos de consentimento da

cirurgia. Também será feita a verificação e encaminhamento da

Guia de Solicitação, o agendamento dos exames pré operatório e

avaliação anestésica (tele consulta).

INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA

INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA

Ter um responsável para acompanhá-lo (a);

Tomar banho e não aplicar cremes e óleos na pele;

Vestir roupas confortáveis;

Remover maquiagem e esmaltes;

Realizar jejum absoluto de 8 horas antes do horário da cirurgia;

Levar a medicação de uso contínuo, exames do pré-operatório e

exames de imagem realizados fora do hospital;

Levar seus objetos de higiene e de uso pessoal (roupas íntimas,

sabonete, escova e pasta de dentes, escova de cabelo,

shampoo e condicionador);

Sugerimos não levar acessórios de valor como: aliança, brincos,

anéis e relógios.

No dia da internação para a realização da

cirurgia, é necessário:

CONCIERGE

CONCIERGE

Tem como finalidade o esclarecimento de

dúvidas, fornecimento de informações para o

familiar/responsável durante seu

procedimento cirúrgico.

ACOMODAÇÕES E HOTELARIA

ACOMODAÇÕES E HOTELARIA

Caso opte por um aposento superior ao

que lhe garante o seu Plano de saúde,

deverá ser realizada a complementação

da diária hospitalar e honorários médicos,

na tesouraria.

Sempre que for necessária a

transferência para outra unidade/setor, o

quarto deverá ser liberado, por isso leve

todos os pertences;

Não disponibilizamos enxovais aos

acompanhantes.

Na diária hospitalar está inclusa a

acomodação de acordo com o seu convênio.

Há dois tipos de espaços de internação:

Apartamento e Enfermaria.

e acompanhantes

Para toda Cirurgia Eletiva é necessário realizar o processo de Pré-

Internamento Cirúrgico. Nosso setor é a área responsável por

auxíliá-lo (a) nesse processo.

ASSISTÊNCIA MÉDICA

ASSISTÊNCIA MÉDICA

As visitas médicas são realizadas diariamente e

podem ocorrer em horários alternados. Todo o

seu tratamento será determinado pelo seu

médico assistente e equipes médicas auxiliares.

Os valores e pertences do paciente, deverão ser recolhidos pelo

seu responsável, no ato da internação. Não nos responsabilizamos

por perdas, danos ou extravios de quaisquer objetos, inclusive

dentadura, próteses, lentes de contato ou aparelho auditivo. Os

pertences esquecidos, serão guardados no SAC, localizado no

térreo do hospital, onde permanecerão por 5 dias úteis. Após este

período serão doados a instituições de caridade/assistência

social.

ACESSÓRIOS E VALORES

ACESSÓRIOS E VALORES

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Tenha sempre em mãos, em todas as etapas um documento

com foto e carteira de identificação do convênio. Se for menor

de idade e não possuir documento com foto, é obrigatório a

certidão de nascimento.

HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA - CURITIBA
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de pacientes e acompanhantes

Serão servidos Almoço e Jantar somente para acompanhantes

de pacientes menores de 18 anos e maiores de 60 anos:

Os pedidos extras para o Restaurante Pascal, poderão ser solicitados pelo

ramal 5464.

Consulte horários de entrega.

Todos os acompanhantes deverão permanecer com a etiqueta de identificação.
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VISITANTES

VISITANTES

Observem a tabela de horários disponível na recepção de

internamento e no site do hospital: cruzvermelhapr.org.br

IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Todos os visitantes deverão apresentar-se a recepção portando

documento com foto, para realizar cadastro e receber crachá

de identificação.

RESTRIÇÃO DE ENTRADA

RESTRIÇÃO DE ENTRADA

NÚMERO DE VISITANTES

NÚMERO DE VISITANTES

Não será permitida a entrada de menores de 18 anos. 

Nas enfermarias serão permitidos 2 visitantes, com revezamento. Nos apartamentos

serão permitidos 1 acompanhante e 2 visitantes com revezamento. Nas UTI'S serão

permitidos 2 visitantes sem revezamento.

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

Localizado no subsolo do hospital, com funcionamento 24h.

Serviço cobrado e controlado por uma empresa terceirizada.

CHECK IN & CHECK OUT

CHECK IN & CHECK OUT

Embarque e desembarque pela Av. Vicente Machado, 1280.

Na alta hospitalar, o médico lhe entregará o <<resumo de alta>>. É importante a presença

de um acompanhante.

Caso necessário o médico irá solicitar o retorno, e seu agendamento poderá ser realizado

através de contato telefônico, Whatsapp, ou ainda no momento da alta, na recepção.

Nesta ocasião, caso tenha despesas extras, estas deverão ser quitadas no setor da

tesouraria, finalizando o processo de checkout.

Lembre-se de levar para casa os exames e os pertences trazidos.

HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA - CURITIBA

Av.  Vicente  Machado,  nº  1280  - Batel  - Curitiba  - PR

+55  41  3016-6622

@cruzvermelhabrasileirapr

www.cruzvermelhapr.org.br

https://www.cruzvermelhapr.org.br/


LAVE BEM AS

MÃOS AO

ENTRAR E SAIR

USE MÁSCARA

EM TODOS OS

AMBIENTES

USE LENÇOS

DESCARTÁVEIS

EVITE

AGLOMERAÇÕES

EVITE CONTATO

FÍSICO

USE ÁLCOOL EM

GEL 70%

em ambiente hospitalar
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De segunda a sexta-feira 

Central de marcação:

cruzvermelhapr.org.br

@cruzvermelhabrasileirapr 

#cruzvermelhabrasileirapr

Hospital da Cruz Vermelha -

Curitiba.                                   

Av. Vicente Machado, 1280 - Batel

80420-011 / Curitiba - PR - Brasil

Das 7h30 - 19h00

Das 7h30 - 19h00

De segunda a sexta-feira 
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