MANUAL DE
ORIENTAÇÕES
AO PACIENTE E
VISITANTE

Missão
“Promover a saúde e bem-estar, proporcionando atendimento
humanizado de excelência, com qualidade e comprometimento aos
princípios éticos da medicina e da comunidade”.

Visão
Ser reconhecida pela excelência no atendimento aos seus clientes de
forma integral e individualizada.

Valores
›

Respeito e Acolhimento.

›

Qualidade e Segurança.

›

Comprometimento e Espírito de Equipe.

›

Valorização dos Profissionais.
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A Clínica Los Angeles, é uma instituição hospitalar que foi

constituída em 2002 visando realizar serviços de Saúde através de
procedimentos cirúrgicos eletivos; estéticos e funcionais, em diferentes
especialidades médicas.
O atendimento aos nossos clientes e pacientes ocorre de forma personalizada, respeitando suas individualidades e buscando atender suas
expectativas em serviços de saúde.
Nosso comprometimento, está em proporcionar valor em saúde através
de soluções clínicas seguras, confortáveis e de excelência aos nossos
clientes em todos os procedimentos e ambientes.
Contamos com um quadro de colaboradores capacitados e atualizados
na área da Saúde, cumprimos com rígidas normas e protocolos de
segurança mantendo um atendimento humanizado ao Cliente.
Nosso serviço de Hotelaria objetiva proporcionar conforto e tranquilidade ao paciente no momento da sua reabilitação no pós-operatório.
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Orientações Gerais aos Pacientes, Acompanhantes
e Visitantes
›

O acompanhante deve ser maior de 18 anos;

›

Proibido crianças e visitantes menores de 18 anos;

›

Não repassamos informações de pacientes internados via telefone, apenas
pessoalmente, de maneira a garantir o sigilo e a segurança do paciente;

›

A Clínica Los Angeles não realiza cobranças via telefone. Na dúvida entre
em contato com nossa tesouraria (41) 3156-9621.

›

Respeite os horários de visita (quando liberados) e o tempo de permanência no quarto (os horários estão disponíveis neste guia);

›

Ajude a manter o SILÊNCIO, respeitando assim o repouso de todos os
pacientes;

›

Siga rigorosamente a orientação do médico cirurgião, médico plantonista
e/ou enfermagem em relação à posição do leito do paciente no pós-operatório. Não modificando esta posição de maneira a garantir a adequada
recuperação neste momento;
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Horários de Visitas
ENFERMARIA

APARTAMENTO

10h ás 21h

10h ás 21h

Importante: Uma pessoa por vez.
(Maior de 18 anos)

Importante: duas pessoas por vez, um
acompanhante tem direito a pernoite
na clínica com entrada até as 21h.

Obrigatório apresentar documento de identificação com foto

**Durante a Pandemia de COVID-19, ou quando determinado pela instituição,
para a segurança do paciente pode haver proibição de visitas e restrições ao
acompanhante.

Orientações COVID 19 - Pacientes
›

REALIZE O EXAME DE RT- PCR PARA COVID -19 (exame realizado
através da coleta de secreção nasal e orofaringe), NOS 5 A 7 DIAS
QUE ANTECEDEM A CIRURGIA E ENVIE O RESULTADO PARA O
WHATSAPP DO SETOR DE ATENDIMENTO DA CLÍNICA LOS ANGELES (41) 99146-7315.

›

CONVERSE COM SEU MÉDICO PARA FAZER A SOLICITAÇÃO DO
EXAME.

›

Avalie seu estado geral de saúde e comunique previamente a Clínica e seu
médico se apresentar qualquer um dos sintomas respiratórios e relacionados (febre, tosse, coriza, dor de garganta, alteração do paladar e olfato ou
dificuldade para respirar) assim como diarreia, calafrio, cansaço ou fadiga
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e mialgia. Comunique se teve contato direto e sem máscara com indivíduo
confirmado ou suspeito para COVID-19;
›

O uso de máscara de barreira para circular em ambientes externos ao domicílio, neste momento é obrigatório. Ao sair de casa faça uso a todo momento, mantendo o uso da máscara também dentro dos ambientes da Clínica;

›

A lavagem adequada das mãos e uso frequente do álcool 70%, são primordiais para a prevenção e não propagação da doença e devem ser mantidos
na rotina diária e com especial atenção durante a internação e pós-operatório;

›

Durante a Pandemia do COVID-19, fica proibido acompanhantes e visitantes nas enfermarias, exceto quando maior de 60 anos, menor de 18 anos
e/ou em casos especiais. Nos apartamentos será permitido apenas um
acompanhante sem revezamento. Observe sinais e sintomas também do seu
cuidador e recomende que o mesmo siga os cuidados de prevenção.

PRÉ OPERATÓRIO
›

O isolamento social para o paciente nos 07 dias que antecedem a cirurgia
é fundamental, para evitar a exposição e contaminação pelo vírus que pode
permanecer assintomático, causando danos maiores na condição pós operatória, devida baixa imunológica recorrente da cirurgia.

›

Realize todos os exames solicitados, assim como a consulta médica com o
especialista para liberação do procedimento cirúrgico.

PÓS OPERATÓRIO
›

Realizar repouso relativo, conforme orientação médica e limitar as atividades fora de casa, exceto para obter assistência médica.

›

Manter hábitos alimentares saudáveis conforme recomendação médica.
Seguir orientações gerais do médico e prescrição de medicamentos.

›

Recomendamos suspender as visitas domiciliares e determinar cuidador
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único neste período. Notifique a Instituição e o Médico na presença de
qualquer intercorrência cirúrgica e ou sintomas gripais.
Estas medidas visam proteger a saúde do paciente, que neste período pode
ficar mais vulnerável.
(Código do Exame COVID 19 ANTÍGENO AG (SWAB NASAL) – 4.03.14.618
– SARS- CoV-2 –Pesquisa por RT- PCR)

Pertences Pessoais
Orientamos que o paciente venha para o internamento sem adornos como:
brinco, anel, aliança, piercing, corrente ou outros acessórios/joias similares.
A Clínica não se responsabiliza por valores, joias ou objetos deixados nas acomodações pelos pacientes e familiares. Porém, disponibiliza nos apartamentos
individuais, um cofre cuja chave fica disponível no apartamento. A chave fica
sob responsabilidade do paciente e/ou responsável e deve ser devolvida no
momento da alta médica.
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Pré-Operatório
Verifique com seu médico o horário do seu procedimento cirúrgico para então
programar seu horário de internação na Clínica com 01 hora de antecedência,
caso não sejam necessários cuidados especiais antes da cirurgia.

Protocolo Gerenciado de TEV / Prevenção da Trombose Venosa e
Embolia
A Clínica Los Angeles possui um protocolo de Prevenção de Tromboembolismo Venoso / Embolia Pulmonar, com o objetivo de reduzir a ocorrência de
TVP (Trombose Venosa Profunda) e TEP (Tromboembolismo Pulmonar) e suas
consequências através de uma diretriz assistencial atualizada apresentando
recomendação terapêutica para profilaxia do TEV, segundo literatura científica
nacional e internacional.
O preenchimento do protocolo e sua definição terapêutica é de responsabilidade do médico cirurgião, que pode seguir as recomendações padronizadas
na Instituição.
Fale com seu médico, que através de um questionário e avaliação, consegue
determinar com precisão o seu risco e recomendar a recomendação necessária para o seu caso.
Informe ao seu médico antecedentes familiares e riscos associados a trombose.

Internação
Para que a internação seja concretizada, o paciente ou responsável deve preencher o cadastro do paciente, apresentando toda documentação necessária e
assinando o Termo de Consentimento esclarecido da Clínica e do seu médico
cirurgião.
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O termo de Consentimento Esclarecido é um documento importante no qual
são definidos os compromissos das partes Clínica/Paciente/Médico, assim
como informados os riscos inerentes ao procedimento cirúrgico. Este termo
deve ser lido atentamente e assinado no momento da consulta pré-anestésica
ou pré-internação.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INTERNAÇÃO
Pacientes da modalidade: Planos de Saúde
›

Pedido de internação médica;

›

RG ou Certidão de nascimento e CPF do paciente, ou do responsável legal
(maior de 18 anos);

›

Carteirinha do Plano de Saúde;

›

Guia autorizada pelo Plano de Saúde ou a confirmação de liberação do
procedimento (entregue pelo setor de Faturamento de Convênio, quando a
mesma for solicitada pela Clínica Los Angeles);

›

Exames solicitados pelo médico e Termo de Consentimento Esclarecido
fornecido pelo médico cirurgião;

Pacientes da modalidade: Particular
›

Pedido de internação médica;

›

RG ou Certidão de nascimento e CPF do paciente, ou do responsável legal
(maior de 18 anos);

›

Exames solicitados pelo médico e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido fornecido pelo médico cirurgião;

›

Orçamento do procedimento cirúrgico entregue pelo médico e validado
pelo nosso setor TESOURARIA cujo horário de atendimento é:

Segunda a Sexta-Feira das 08:20h às 20:00h
Sábado das 08:00h às 12:00h
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**É de extrema importância que o orçamento seja autenticado pela Tesouraria,
assim como definido antes da internação a acomodação desejada, procedimento(s) e tempo estimado de estadia clínica.

Acomodações
Garantimos sua acomodação de acordo com seu Plano de Saúde ou escolha
definida conforme orçamento. A opção por acomodações superiores às de
direito deve ser comunicada no momento da pré-internação, a diferença dos
valores da acomodação e honorários médicos podem ser quitadas no momento da consulta pré anestésica, no pré internamento ou alta hospitalar.
O paciente será encaminhado diretamente ao centro cirúrgico no horário determinado para a cirurgia e será acomodado em seu aposento, após a alta da
recuperação anestésica.
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Assistência Médica e de Enfermagem
A Clínica Los Angeles, conta com o atendimento de Médicos Plantonistas
durante a internação de seus pacientes, ficando os mesmos responsáveis pelo
atendimento de urgência e auxílio do médico cirurgião quando preciso.
Nossa equipe de enfermagem é composta por profissionais qualificados e segue dimensionamento adequado pelo órgão de classe, atendendo ao paciente
durante todo o período de permanência, seguindo rigorosamente às prescrições realizadas pelo cirurgião e médico plantonista, assim como protocolos de
atendimento que visam a segurança e qualidade do cuidado de enfermagem.
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Busca Ativa – Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar
Nossa Instituição possui uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar,
composta por equipe multidisciplinar para assegurar que o desfecho clínico
cirúrgico ocorra sem intercorrências.
Após a alta hospitalar, realizamos uma Busca Ativa, por meio de contato telefônico com os pacientes para saber detalhes sobre sua recuperação e percepção acerca do atendimento de nossa Instituição.

Manual do paciente e acompanhante

Segurança do Paciente
em 1º Lugar
A Clínica Los Angeles alia tecnologia e capacitação do seu corpo de profissionais às Metas Internacionais de Segurança do Paciente, para que todos os
clientes que atendidos pelo nosso Hospital tenham uma assistência efetiva e
segura.
Paciente, você é importante na participação do seu cuidado.
Não fique com dúvidas sobre a assistência que está recebendo, questione
e peça orientações aos profissionais em todas as etapas de seu cuidado e
atendimento.
Conheça as 6 Metas de Segurança do Paciente:

Identificação
Correta

Comunicação
Efetiva

Segurança no Uso
de Medicamentos

Cirurgia
Segura

Previnir
Infecções

Previnir
Quedas
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1. Identificação Correta
›

Forneça todos os seus dados corretamente;

›

Confira todos os dados nos papéis antes de assinar;

›

Confirme os dados da sua pulseira de identificação;

›

Permaneça com a pulseira durante toda a internação.

2. Coumunicação Efetiva
›

Leia atentamente os Termos de Consentimento entregues pelo seu médico e
pelo Hospital, pergunte sobre o tratamento proposto, seus riscos e cuidados no pós operatório;

›

Leia as orientações entregues pelo médico e hospital nas etapas que antecedem a cirurgia / internamento.

›

Todas as informações referentes aos seu internamento e tratamento devem
constar em seu prontuário;

›

Comunique aos profissionais a presença de comorbidades ou outras informações importantes sobre sua saúde;

›

Informe as equipes sobre os seus sintomas;

›

Se não entendeu as informações que recebeu, pergunte novamente;

›

Peça ao médico as orientações de cuidado no pós operatório por escrito,
assim como receitas e atestados de saúde no momento da alta hospitalar.
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3. Segurança no Uso de Medicamentos
›

Informe ao médico e enfermagem se você possui algum tipo de alergia;

›

Informe os medicamentos de uso contínuo;

›

Pergunte aos profissionais quais medicamentos foram prescritos e serão
administrados;

›

Peça para conferiram sua pulseira e prescrição médica, antes de aplicarem
o medicamento.

4. Cirurgia Segura
›

Faça o jejum corretamente;

›

Confirme o local (lado a ser operado) onde será realizada sua cirurgia no
momento da sua entrada no centro cirúrgico;

›

Informe se possui alergia ao látex ou a outras substâncias;

›

Peça que confiram sua pulseira de identificação antes da ida ao centro
cirúrgico e no centro cirúrgico.

›

Responda as perguntas para preenchimento do Quadro de Cirurgia Segura
antes da cirurgia.

5. Reduzir Infecções
›

Acompanhantes e pacientes higienizem suas mãos com álcool em gel ao
chegar no hospital, antes de entrar e depois que sair do quarto e durante
todo o processo de internação;
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›

Lave as mãos com água e sabão sempre que apresentar sujidades e várias
vezes durante a internação;

›

Observe se os profissionais que prestarão sua assistência, fazem a higienização das mãos com álcool em gel ao entrar no quarto. Solicite sempre
que necessário;

›

Acompanhantes, não sentem no leito do paciente;

›

Fica proibida a entrada de flores e alimentos externos para o consumo do
paciente;

›

Siga a recomendação da restrição de visitas no momento de recuperação
no hospital e em casa;

›

Paciente e acompanhantes devem seguir as recomendações do hospital em
relação ao uso de máscaras e demais cuidados.

6. Reduzir Quedas
›

Mantenha as grades da sua cama elevadas;

›

Peça sempre auxílio para ir ao banheiro após o procedimento cirúrgico;

›

Atente para pisos molhados e escorregadios;

›

No momento da alta hospitalar, a enfermagem deve lhe acompanhar e descer de elevador até a sua saída;

›

Para sua segurança é muito importante a presença de um acompanhante
para a alta.

Além de seguir as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, a Clínica
Los Angeles tem instituído o Núcleo de Segurança do Paciente, um grupo multidisciplinar que discute ações para a melhoria da assistência ao paciente.
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Alta Hospitalar
O paciente deixará a Clínica após a autorização e assinatura da alta hospitalar
do seu médico cirurgião.
O acerto da conta hospitalar deve ser feito entre 8:20 e 20:00h de Segunda
a Sexta - Feira no setor da Tesouraria, 1 hora após a alta estabelecida pelo
médico.
O setor fará a autenticação do Comunicado de Alta junto ao paciente ou seu
acompanhante responsável, este comunicado será verificado pela enfermagem
e entregue na portaria pelo acompanhante responsável ou pelo paciente para
que ocorra a liberação do mesmo.
O paciente deve deixar a Clínica acompanhado de um responsável (maior de
18 anos).
Certifique-se de não ter deixado algum pertence pessoal, vestuário ou exame
no quarto ou no vestiário do centro cirúrgico (no momento de vestir o pijama
cirúrgico).
A pulseira de identificação do paciente será retirada na portaria, no momento
da sua liberação.

Alimentação
Nosso serviço de Dietática dispõe de dietas balanceadas e cuidadosamente
elaboradas para auxiliar no processo de reabilitação do paciente no seu pós-operatório.
O horário de atendimento da cozinha é de 07:00h às 22:00h, sendo as dietas
entregues conforme prescrição médica e seguindo horários padronizados pela
Instituição.
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Pedidos extras e informações através do Ramal 238 (cozinha) das 08:00h às
21:00h.
As liberações para alimentação aos acompanhantes devem ser verificadas e
solicitadas na Tesouraria (41 3156-9621), para verificar cobertura do convênio
ou o custo particular da mesma.
Possuímos um café/lanchonete terceirizado, com cardápio diferenciado, estando disponível para o atendimento dos acompanhantes e visitantes das 08:00
às 18:00h de segunda a sexta e sábado das 08:00 às 12:30h, atendimento
através do ramal 242.

Estacionamento
Para sua comodidade dispomos de um estacionamento terceirizado, anexo ao
Subsolo da Clínica. Informações gerais:
Funcionamento de segunda a sexta-feira 05:30h às 22:00h e sábado das
05:30h às 13:00h
›

Serviço de vallet;

›

Valores fracionados por Hora, Período e Diária (consulte valores);

›

Serviço de Lava Car (consulte valores);

›

Contato: 41 3019-4313 / e-mail: estacionamentosantarita@hotmail.com
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Experiência do Paciente
Queremos ouvi-lo!
Se possível, responda nossa Pesquisa de Experiência do Paciente, através do
QR Code.
Suas sugestões são bem-vindas e nos ajudam a melhorar o atendimento.
Gostaríamos de saber como foi sua experiência na Clínica Los Angeles.
Se preferir conversar, ligue para (41) 3156-9643 ou 3156-9600, ramal 243,
nosso departamento de Qualidade estará disponível de segunda a sexta-feira
das 09:00h às 11:30h e das 14:30h às 17:00h.
Se preferir escrever, envie um e-mail para: qualidade@clinicalosangeles.com.br

Responda nossa Pesquisa
de Experiência do Paciente,
através deste QR Code.

Departamento de Qualidade
(41) 3156-9643 / 9 8490-1582
Agendamento

da

Consulta

Pré anestésica / Recepção
(41) 3343-3103
Faturamento de Convênio / Liberações
(41) 3343-3103
Tesouraria
(41) 3156-9621 / 9 8490-0934
Administração
(41) 3156-9600
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Avenida Sete de Setembro, nº 6520
Batel, Curitiba/PR – CEP: 80240-001
41 3343-3103
www.clinicalosangeles.com.br

