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 O atendimento ambulatorial em oncologia foi ampliado... 

 

 

 

 

 

Reumatologia 

Hematologia  

Gastroenterologia 

Neurologia 

Ginecologia 

 

O Centro passa a ter 8 boxes individuais e 1 suíte. 

 



A Terapia Infusional é uma modalidade de tratamento baseado na 

infusão de medicamentos via subcutânea, intramuscular ou 

endovenosa, dentro de um Centro Especializado, com todo conforto 

para o paciente portador de doença crônica, doenças auto imunes 

inflamatórias ou outros tratamentos que não sejam oncológicos.  

Esta estrutura  faz com que o paciente não vivencie o “clima” de um 

hospital. Para um portador de doenças crônicas, com necessidade de 

infusões periódicas, contar com este serviço é uma excelente opção.  
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                      Atendimento Prestado à pessoas que necessitam... 
 

                                Medicamentos injetáveis quimioterápicos  

                             Medicamentos injetáveis não quimioterápicos  

      
• artrite reumatóide 
• espondilite anquilosante  
• lupus eritematoso sistêmico 

 

       Doenças clínicas que,  quando não respondem aos tratamentos  

convencionais, exigem a administração de medicamentos  

imunobiológicos. 
 
 

Objetivo... 
 Oferecer retaguarda hospitalar de alta complexidade para 

pacientes clínicos . 

• psoríase 
• esclerose múltipla 
• doença de Chron  
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Medicamentos com maior frequência de administração do Centro de 
Infusão: 
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Infusão de hemocomponentes: 
Contamos com um Box específico para estes pacientes e toda a 

retaguarda do Serviço de Hemoterapia do H9J. 



Para absorvermos esta nova modalidade, foram criados novos  

protocolos de atendimento. 
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Uma equipe especializada  que conta com enfermeiras, farmacêutica,  

nutricionista e psicóloga (está última conforme solicitação médica). 

Esta nova área oferece um serviço com respaldo hospitalar , tendo a 

vantagem de ser capaz de oferecer atendimento imediato em caso de 

reações medicamentosas que, apesar de raras, podem ser muito graves. 
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Durante todo o período de administração dos 
medicamentos,  contamos com um médico plantonista para 

suporte em caso de intercorrências. 

Em caso de emergência, o Centro de Infusão possui uma 
sala equipada para prestar o atendimento adequado, bem 
como um médico do GAPE – Grupo de Apoio ao Paciente 

Externo. 

E, caso seja necessário a transferência para o Pronto 
Socorro do H9J, possuímos parceria com Serviço de 

Remoção para esta finalidade.  
 



 

Tanto para o paciente quanto para o médico, o Centro de Infusão 

possibilita um tratamento especializado e diferenciado, em que o 

paciente fica algumas horas sob supervisão, enquanto recebe os 

medicamentos indicados pelo médico especialista. 

 

 Isso garante maior segurança e eficiência em todas as etapas do 

tratamento, desde a manipulação e dosagem das drogas, até o 

acompanhamento do processo de aplicação. 
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Principais vantagens ... 
 
 Atendimento em box individual, possuindo também uma suíte para 

atendimentos mais longos, garantindo conforto e privacidade. 
 

 Prescrições médicas criteriosamente analisadas e seguidas por uma equipe 
interdisciplinar. 
 

 Diminuição no risco de infecções hospitalares, exatamente por ser um espaço 
exclusivo, fora do ambiente hospitalar. 
 

 Maior agilidade e otimização de tempo. 
 

 Equipe interdisciplinar especializada e qualificada. 
 

 



 

COMO UTILIZAR .... 

 Os tratamentos são agendados com antecedência 

      (convênios ou particular). 

 No dia da aplicação o paciente deverá apresentar  

     receita expedida pelo médico (validade 30 dias). 

  

O Centro de Infusão do H9J fica no 

CME – Centro de Medicina Especializada 

Rua Peixoto Gomide, nº 263 - 12º andar 

2ª a 6ª feira - 08 às 17h  

Finais de Semana e Feriados: conforme a necessidade. 

3147-8944 

3147-8902 
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OBRIGADO ! 
centrodeinfusao@h9j.com.br 

3147-8944 

3147-8902 

99512-7621 
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