MANUAL DO

PACIENTE

QUIMIOTERAPIA

Durante a sessão de
quimioterapia no ambulatório,
é importante seguir
algumas orientações:
• Esteja com o documento oficial
foto.

com

• Em até 72h* antes da sessão será enviada uma mensagem através do WhatsApp para confirmar o agendamento, solicitamos a gentileza de sempre responder.
• Procure chegar com 15 minutos de antecedência. Caso não possa comparecer,
favor realizar a remarcação da sessão
através dos números abaixo:
-Informações e solicitações sobre agendamento:
GOIÂNIA - WhatsApp M1:



|  (62) 9 8226-8988

GOIÂNIA - WhatsApp M2:



|  (62) 9 8304-0138

ANÁPOLIS - WhatsApp:

|  (62) 9 8226-9753



*Em Anápolis a confirmação
é realizada com 24h de antecedência.

• O dia da sessão de quimioterapia é exclusivo para o seu tratamento, deixe-o
livre, sem outros compromissos.
• Faça uma refeição leve aproximadamente 1 hora antes de iniciar a quimioterapia. Você poderá trazer um lanchinho se a medicação for demorada.
• Traga uma garrafinha com água, é importante se manter hidratado.
• Mantenha a administração das suas
medicações de uso habitual e contínuo.
• No momento da triagem, antes da administração das medicações, informe
qualquer alteração (febre, resfriado,
diarreia, ardência ao urinar, etc.) e os
medicamentos de uso contínuo em domicílio.
• Esteja
consulta
liberar a
confirme

atento(a) para necessidade de
e/ou exames de sangue para
medicação. Em caso de dúvidas
antes com o médico assistente.

• Escolhemos manter a temperatura
local bem agradável. Venha com uma
roupa leve e confortável e lembre-se de trazer uma blusa de frio.
• Caso
cia por

possua
roupas

cateter, dê preferênde abotoar.

• O importante é se sentir da
melhor forma possível, não há contraindicações para o uso de maquiagens, brincos e afins.
• Procure vir com um acompanhante.
Caso não seja possível a permanência do acompanhante durante todo o
período, combine com alguém próximo para vir buscar você, porque
alguns medicamentos podem dar
sono. Evite trazer crianças e gestantes como acompanhantes.
• Faça algo que você goste, como
ler, pintar, ouvir música ou assistir a
um filme. Essas atividades podem
reduzir a ansiedade e fazer o tempo
passar mais depressa.

• Fique à vontade para trazer seus
dispositivos eletrônicos (telefone
celular, tablet, notebook). Disponibilizamos acesso a rede sem fio
(Wi-fi). Traga também seu fone de
ouvido.
• Se sentir necessidade de fazer
alguma reclamação e/ou elogio e
preferir não se reportar à equipe
técnica, temos a nossa Central de
Relacionamento com o Cliente que
poderá ser contatada através do
número de telefone / WhatsApp:
 |  (62) 3226-0200 ou pessoalmente na ouvidoria da matriz Goiânia.

EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL*
• Nossa equipe multiprofissional de
saúde contempla as áreas de:
ENDOCRINOLOGIA COM
ESPECIALIZAÇÃO EM SEXUALIDADE
FARMÁCIA CLÍNICA
FISIOTERAPIA
MEDICINA INTEGRATIVA
MÉDICO HOSPITALISTA
MUSICOTERAPIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
PSICOLOGIA
YOGATERAPIA
*Disponível na Matriz de Goiânia

• Esse diferencial faz parte da humanização - uma das prioridades do INGOH dentro do processo de atendimento. A
intenção é melhorar sua experiência durante o tratamento, para que você sinta-se acolhido e bem cuidado enquanto
estiver conosco.
• A abordagem multiprofissional visa
proporcionar uma resposta melhor ao
tratamento e também promover maior
segurança e bem-estar para você. Atuando de forma associada e especializada, os profissionais trabalham em conjunto para melhor condução de seu caso.
• Alguns desses atendimentos são facilitados pelo INGOH e os profissionais
podem ajudar a minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia.
• Para mais informações sobre o atendimento com os especialistas da equipe
multiprofissional, consulte nossa Central de Atendimento:
 |  (62) 3226-0200

Rua 87, nº 598, Setor Sul,
Goiânia - Goiás
Av. Senador José Lourenço Dias,
nº 523, Centro, Anápolis - Goiás
Central de atendimento  | :
(62) 3226-0200
Telefone Unidade Anápolis:
(62) 3324-9304
  
@saudeingoh
www.ingoh.com.br
Diretor Técnico
Dr. Edmo Dias Pinheiro
Hematologia e Hemoterapia
CRM - GO 1498 / RQE 4883

