PACIENTES PARTICULAR
ORIENTAÇÕES GERAIS:
Sua documentação foi enviada para análise e em breve confirmaremos o recebimento e se há
alguma pendência.
Somente após esta análise, será enviada a documentação para o convênio ou será realizado
o orçamento.

IMPORTANTE: A documentação original deverá ser entregue no Préinternamento até o dia da consulta pré-anestésica/enfermagem!!
1. Análise da documentação pelo Pré-internamento do Hospital;
2. Entrega do orçamento
O Hospital fará contato dentro do prazo previsto para informação dos valores ou enviará um email, caso tenha sido informado no cadastro;
3. Consulta pré-anestésica e de enfermagem
Sugerimos que o agendamento seja realizado após a entrega do orçamento com os valores. O
paciente/responsável deve entrar em contato com a central de marcação do Pré-internamento
para agendamento – Tel.: (71) 2203-8257.
O pagamento da consulta pré-anestésica deverá ocorrer no dia da consulta.
Não se esqueça de trazer seus exames médicos necessários para realizar a consulta préanestésica:
* Laboratório;
* Raio x;
* Eletrocardiograma;
* Exames médicos que justifiquem a solicitação do seu procedimento (Exemplo:
tomografia, ressonância, USG, entre outros);
ATENÇÃO: Poderá haver alteração do valor do orçamento inicial, caso haja solicitação de
reserva de UTI.
O HSI trabalha em parceria com a COOPANEST, e os serviços com convênios ou pagamentos
são realizados diretamente com este serviço.
Observação: os pagamentos de horários médicos e anestésicos deverão ser pagos
separadamente.
4. Confirmação da data da cirurgia (Pré-reserva de leito)
A data prevista da cirurgia deve ser alinhada previamente entre médico e paciente. O Hospital
realizará contato telefônico com o paciente/responsável, no prazo de até 48 horas antes da
data prevista, para passar as orientações: Confirmação do horário da cirurgia; Horário de
chegada prevista no hospital; Confirmação da documentação necessária para a internação.
O Pagamento deverá ser efetuado em espécie ou com cartão de crédito, no setor de
Tesouraria ou através de transferência bancária, até 72hs antes do procedimento.

