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Instituto Brasileiro para 
Excelência em Saúde 

 



Ficamos felizes em receber você na
Clínica Ortopédica Paulista!

Tente chegar pontualmente dentro do período informado, 
nossas consultas normalmente começam no horário. 

Seguem algumas informações importantes  
para otimização do seu atendimento

1. Enviaremos com antecedência um SMS para o seu celular confirmando 
seu horário de consulta.

2. Para agendamento às 8h:00, chegue 15 minutos antes do seu horário 
para abertura de ficha.

3. Para agendamento após às 8h:15, chegue 30 minutos antes do horário 
marcado, ajudará na abertura de ficha.

4. Trazer o cartão do convênio, físico ou virtual e documento com foto.

5. Para os convênios que possuem autenticação digital, informe
na nossa recepção.

6. Na abertura de ficha, informe-nos seu e-mail.



Conhecendo nossa Clínica

Nossa Clínica possui consultórios no piso superior, caso esteja tenha algum 
problema de mobilidade ou faz uso de bengala, muletas, cadeira de rodas 
entre outros, nos comunique.

A clínica dispõe de quatro consultórios no piso térreo e dois no superior. 
Se você não pode subir escadas, favor comunique no momento do
agendamento ou na recepção, para ser atendido no piso térreo.

Realizamos atendimento com e sem agendamento.

Obs: Sem agendamento, sujeito a espera de disponibilidade do médico.



Nossos serviços

Manobristas

Rede Wi- Fi

Chat

Agendamento Eletrônico

Whatssap 11 98193-3600 - em horário comercial 

Fora do horário Comercial,  Disk Doctor Telefone 11 98355-0165  
Telefone Móvel disponibilizado ao paciente para esclarecimento sobre 
dúvidas gerais da clínica.



Informações importantes para sua consulta
Lembre-se

orientação sobre a vestimenta

1. Traga exames relacionados ao problema (se possuir);

2. Dúvidas a serem esclarecidas na consulta;

3. Pacientes Idosos, menores de idade e deficientes deverão vir acompanhados;

4. Trazer lista de medicamentos que faz uso;

5. Se houver problemas de locomoção, avisar na recepção e vir acompanhado;

6. Caso venha de ambulância avisar no agendamento;

7. Se possuir convênio que não atendemos nos comunique;

8. Caso não possa comparecer a sua consulta, avise-nos com antecedência.

O paciente deverá vir com roupas confortáveis e adequadas para o exame 
Ortopédico.

O uso de alguns tecidos ou roupas muito justas podem dificultar o exame
e a realização de alguns procedimentos.



Para pacientes de agendamento
de cirurgia

Devem trazer:
1. Avaliação Cardiológica e demais avaliações solicitadas pelo médico no dia da 
consulta;

2. Exames pré operátorios; 

3. Laudo de exames que comprovem o diagnóstico (UGS, RNM, TC,
ELETRONEUROMIOGRAFIA, RAIO-X COM LAUDO);

4. Eletrocardiograma;

5. Todos os exames relacionados à cirurgia, inclusive exames já vistos pelo médico.



Informações gerais

Atendimento Particular
Formas de pagamento:
• Dinheiro
• Cartão Crédito
• Cartão Débito
• Cheque

Para reembolso
Emissão de Nota Fiscal

Verifique com a sua operadora quais são as regras utilizadas, por exemplo: se a 
nota fiscal deverá ser assinada, descritiva, o texto que deve conter e etc.

A Nota Fiscal, será disponibilizada pela Recepção ao término do atendimento.



Localização
Rua Marechal Deodoro, 389 - Sto Amaro

FÁCIL ACESSO:
Próxima a nova
Estação Alto da Boa Vista 
da linha Lilás do Metrô.
A Clínica, fica entre a Av. 
Sto. Amaro e Av. Adolfo 
Pinheiro com várias 
linhas de ônibus.

Estacionamento próprio 
com manobrista.

Tel.: 11 5687-1155 
www.clinicaortopedicapaulista.com.br
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