
Cuidados Paliativos
Referência em

Leitos de Internação  com alto padrão de conforto, 

qualidade e cuidados especializados.
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O SOFRIMENTO
HUMANO SÓ É 
INTOLERÁVEL
quando ninguém 
cuida”

“
Cicely Saunders



:: Especialista em Cancerologia com área de atuação em Cirurgia On-

cológica pela Associação Médica Brasileira;

:: Especialista em Cancerologia pela Sociedade Brasileira de Cancerologia;

:: Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR);

:: Responsável pela assistência domiciliar do serviço de Cuidados Paliativos 

do Hospital Erasto Gaertner (desde 2004);

:: Possui pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Paliar.

Diretora Médica Gerente

Dra. Clarice Nana Yamanouchi
:: Enfermeira, formada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR);

:: Pós graduação: Enfermagem Oncológica pelo Hospital Erasto Gaertner;

:: Pós graduação: Curso Avançado em Cuidados Paliativos - Instituto Pallium 

- Oxford University, 2007;

:: Atuação: Serviço de Cuidados Paliativos e Dor do Hospital Erasto Gaertner, 

2005 a 2010;

:: Atuação: Unimed Curitiba - Home Care - 2010 a 2015;

:: Atuação: Instituto de Oncologia do Paraná IOP - 2015 a atual;

:: Principal linha de atuação com pacientes oncológicos paliativos em 

âmbito ambulatorial e domiciliar.

Fernanda Tuoto



cuidados paliativosEquipe 100% especializada em

MEDICINA | TERAPIA NUTRICIONAL | GERIATRIA | MEDICINA DA DOR | ENFERMAGEM

PSICOLOGIA | PSIQUIATRIA | FISIOTERAPIA | NUTRIÇÃO | TERAPIAS INTEGRATIVAS | ENTRE OUTROS

todos capacitados para auxiliar pacientes e familiares



Os cuidados paliativos
são definidos pela OMS (2002) como, “uma abordagem que pro-

move qualidade de vida de pacientes e de seus familiares diante 

de doenças que ameaçam a continuidade da vida, por meio da 

prevenção e do alívio do sofrimento, o que requer identificação pre-

coce, avaliação e tratamento impecável da dor e de outros prob-

lemas de natureza física, psicossocial e espiritual”. No entanto, não 

significa que são cuidados oferecidos somente na fase avançada 

de alguma doença, os cuidados paliativos devem ser inseridos no 

momento do diagnóstico de uma doença potencialmente letal 

para melhorar sua condição para um tratamento específico.



mais vida aos dias
Procuramos proporcionar

de nossos pacientes

:: Apoio Psicológico para pacientes e familiares;

:: Tratamos os sintomas físicos dos 
pacientes, procurando deixá-los sempre 
conscientes e comunicáveis;

:: Flexibilizamos os horários de visitas 
e o número de acompanhantes;

:: Oferecemos cardápios personalizados
para atender os desejos dos pacientes (pacientes
e acompanhantes também podem cozinhar se
assim desejarem);

:: As suítes podem ser personalizadas com 
objetos e móveis pessoais dos pacientes 
para que todos se sintam em casa;

:: Orquidário e horta disponíveis para
manuseio dos pacientes;

:: Amplo jardim com espaço Kids
para receber os pequenos visitantes;

:: Visitas de animais de estimação são bem -vindas.



Um espaço pensado para garantir conforto, 

acolhimento e bem-estar. Buscamos pro-

porcionar dias de qualidade, momentos 

proveitosos e conforto para hóspedes e 

seus familiares.

Arquitetura humanizada



Nossa estrutura oferece um espaço 

humanizado, com vasta área verde 

que inclui orquidário, árvores 

frutíferas, espaço kids, área para jar-

dinagem e possibilidade de visita de 

pets.



Todos os quartos têm banheiros 

privativos, frigobar, televisores de 

última geração com acesso à inter-

net e programação de TV a cabo.

As suítes podem ser personalizadas 

com objetos e móveis pessoais dos 

pacientes para que todos se sintam 

em casa.



Com o objetivo de proporcionar am-

biente similar ao domicílio e con-

vivência entre pacientes, familiares, 

acompanhantes e equipe multiprofis-

sional, temos salas de estar amplas 

e confortáveis.



Entenda a diferença entre a internação no Valencis, a internação hospitalar e home care:

Foco no tratamento

Contato com área 
externa e natureza

Profissional com mais 
interação com o paciente

Foco em combater a cura da enfermidade. 
Combater a doença por meio de tratamentos específicos

Hospital Convencional Home Care

Alta tecnologia

Ambiente impessoal, frio e robusto

Horário de visitas restrito e quantidade de visitas limitada. 
Permissão restrita de crianças e pets

Baixo ou nenhum

Enfermagem

Foco em bem-estar do paciente, controle de sintomas, 
apoio psicológico, espiritual e social

High touch, low tech

Ambiente aconchegante, confortável e personalizado

Horário de visitas flexível e permissão de crianças e pets

Ampla área externa e de fácil acesso

Equipe multiprofissional especializada em cuidados paliativos

Manter paciente em seu próprio domicílio. 
Assistência gerenciada pelo home care

Necessidade de adequações físicas. 
Baixa complexidade

Ambiente doméstico e adaptado

De acordo com rotinas familiares

De acordo com o domicílio

Cuidadores

Equipamentos

Ambiente

Visitantes

Uma alternativa para desospitalização
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Depoimentos
“Estamos infinitamente agradecidos pelo 

conforto e pela humanidade que trans-

mitem os profissionais que ali trabalham 

e pelo entorno tão maravilhoso que pos-

suem” - Liana Garrido

“Faltam adjetivos para avaliar um 

serviço de excelência, respeito e 

atenção ao cliente. Recomendo a 

todos!” - Marcello Ramos

“Lugar realmente diferenciado em 

tudo. Do conceito à realidade.

Um ambiente de paz e reflexão ao hós-

pede e principalmente aos familiares.” 

- Rossano Cavicchiolli

“O lugar é um convite à contemplação 

e serenidade” - Adriane Gembarski

“Sencional, de primeiro mundo! Um 

lugar aconchegante, cheio de luz e 

paz!” - Márcia Landal

“Local perfeito para receber pessoas com necessi-

dades médicas temporárias ou permanentes. Um am-

biente acolhedor, com rotina familiar e com todo 

aparato médico de excelência. Os pacientes e famili-

ares se sentem seguros e acolhidos. Além de tudo, o 

lugar é belíssimo, com uma ampla área verde e muito 

bom gosto na decoração. Super recomendo... A melhor 

escolha para os cuidados com a saúde da minha mãe.

Parabéns à todos os profissionais do Valencis!! Equipe 

nota 1000!!” - Consuelo Ramos

“Local digno , espaço arborizado, 

grande estacionamento, cozinha linda, 

belos quartos” - Mari Landal



Agende uma visita!

(41) 3079.8080 | 9.8504.0776
atendimento@valencis.com.br

Rua Euclides da Cunha, 841
Bigorrilho | Curitiba-PR

www.valencis.com.br
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Confira um vídeo 
com nossas instalações

Você será redirecionado ao Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=mXmiELoGXx0


A Clínica Valencis Curitiba 
faz parte do Grupo IOP.
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