
   
RECOMENDAÇÕES  PARA CIRURGIAS NO HOSPITAL ERASTO GAERTNER  

   

   

   

   
*PRIMEIRAMENTE   COMPAREÇA   NO  HOSPITAL   ERASTO  EM  UMA  TERÇA-FEIRA   OU 

QUINTA-FEIRA  PARA MARCAR CIRURGIA PELO SEU CONVÊNIO.  

   

1 - Providencie    a   liberação   da   guia   de   cirurgia   ou   aguarde   ser   avisado   sobre   esta   

liberação.  Após  a  confirmação  da  liberação,  ou  com  a  liberação  em  mãos,  ligue  para  o  

telefone  (41)  3039-   

6404   e  agende   seu  retorno   para   conferência   da  documentação.   Esta   conferência   é  

obrigatória  (códigos  de  procedimentos,   materiais  a  serem  utilizados  na  cirurgia).  Somente  

após  esta  etapa  a  sua  cirurgia  poderá  ser  agendada  no  Hospital  Erasto  Gaertner.   

   

2 - Chegar ao hospital Erasto Gaertner às 11:00h com todos os seus exames 

complementares  (laudos, exames de imagem e exames laboratoriais), bem como as 

guias  do  convênio  liberadas  e  o  Termo  de  Esclarecimento  Cirúrgico  assinado  e 

rubricado;  

   

3 - Abrir prontuário primeiramente no ambulatório dos convênios;  

   
4 - Também  neste  mesmo  dia  agendar  sua  cirurgia  com  Dr.  Glauco  Mello  no 

ambulatório do sus;  

   

5 - Comparecer na consulta com o anestesista e cardiologista previamente agendado;  

   
6 - Após agendar  cirurgia  pessoalmente  com o Dr. Glauco,   contatar  a enfermeira  

Marlene pelo  e-mail:    cirurgiacofib@icloud.com    ou  pelo  telefone  (41)  9991---1525,   

somente  em  horário  comercial,  de  segunda  a  sexta---feira,  das  8h  às  18h.     

   

7 - Comparecer na consulta com o anestesista e cardiologista previamente agendado;  

   
8 - As cirurgias  no hospital  Erasto  Gaertner  sempre  são realizadas  nas segundas- feiras,  

sem  previsão  de horário,  portanto  o internamento  deve  ser feito sempre  no domingo 

ate as 17:00hs, mediante apresentação de todos os exames de imagem e laudos. Se o 

internamento não for feito no domingo a cirurgia não poderá ser feita na segunda-feira;  

   

9 - Em caso de duvidas sobre os procedimentos contatar  Marlene ou Sâmia, somente    em  

horário  comercial,  de  segunda  a  sexta---feira,  das  8h  às  18h;      

   
10 - Lembre-se, você terá despesas com a instrumentação cirurgica!  
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