IOS:
Ciência, tecnologia
e qualidade de vida
O Instituto de Oncologia de Sorocaba
(IOS) conta com uma equipe de médicos
oncologistas clínicos e especialistas em
cuidados paliativos, além do suporte
terapêutico de outros profissionais das áreas
de psico-oncologia e nutrição especializada
em oncologia.

IOS:
Ciência, tecnologia
e qualidade de vida
A ciência, amparada pela tecnologia e o
serviço médico experiente visam melhorar
a qualidade de vida das pessoas com câncer.
Há mais de 25 anos, o atendimento
oferecido é exclusivo, humanizado e
respeitoso com o paciente, o que faz do
IOS uma referência em Sorocaba e região.

Com estrutura moderna e completa, a clínica
reúne, em um só lugar, consultórios médicos
e de tratamento integrativo, além de ambientes
próprios para tratamentos ambulatoriais,
de quimioterapia e imunoterapia.

O espaço segue padrões internacionais de
mobilidade e segurança, com capela de fluxo
laminar, farmácia, posto de enfermagem,
banheiros adaptados para deficientes,
sistemas de acessibilidade, sinalização intuitiva
e projeto de decoração sensorial.

Mais de 25 convênios médicos
atendidos e encaminhadores
O IOS mantém parceria em atendimento médico e ambulatorial
com os principais planos de saúde. Se você é atendido por outro
médico oncologista que não pertence ao corpo clínico do IOS,
também pode fazer o seu tratamento de quimioterapia aqui,
com o acompanhamento dele.
• Amil Planos

• Cabesp

• Fundação Cesp/Sabesp

• Hospitaú/Itauseg

• Saúde Caixa

• Apas Itapetininga

• Care Plus

• Funserv

• Mediservice

• Sompo saúde

• Apas Sorocaba

• Cassi

• Fusex

• NotreDame

• Sul América

• Assefaz

• Economus

• Geap Saúde

• Porto Seguro

• Tempo Saúde

• Bradesco Saúde

• Embratel / Telos / Pame

• Golden Cross

• Postal Saúde

• Unimed

• Caasp consultas

Consultas
especializadas
• Oncologia clínica
• Onco-hematologia
• Hematologia
• Onco-genética (atendimento particular)

Equipe multidisciplinar
Nutrição e psicologia aos pacientes em
tratamento oncológico no IOS.

TRATAMENTOS OFERECIDOS
Manutenção de cateter
totalmente implantável
para quimioterapia
Os cateteres foram desenvolvidos
para facilitar a administração de
medicamentos, oferecendo segurança e
conforto nas aplicações de quimioterapia.
Para manutenção da permeabilidade e
prevenção de complicações decorrentes
de associação medicamentosa, é
recomendada a manutenção do cateter.

TRATAMENTOS OFERECIDOS
Imunoterapia
A imunoterapia consiste na estimulação do sistema
imunológico para potencializar a capacidade do corpo
de enfrentar enfermidades. O tratamento pode ter dois
objetivos: fortalecer o corpo para combater as células
doentes ou marcá-las para que o organismo as identifique
como ameaças.
Nas últimas décadas, a imunoterapia tornou-se uma parte
importante do tratamento de alguns tipos de câncer. A
imunoterapia inclui tratamentos que agem de diferentes
formas. Alguns estimulam o sistema imunológico do corpo de
uma forma muito geral, enquanto outros ajudam o sistema
imunológico a atacar especificamente as células cancerígenas.

TRATAMENTOS OFERECIDOS
Quimioterapia
É o tipo de tratamento que utiliza medicamentos para
combater o câncer. Esses medicamentos são levados,
através da corrente sanguínea, a todas as partes do
corpo, destruindo as células doentes que estão
formando o tumor e evitando que elas se espalhem.
Podem ser administrados por via intravenosa (injetados
na veia) ou pela boca. Ocasionalmente, a quimioterapia
pode ser administrada diretamente no fluido espinhal
que envolve o cérebro e a medula espinhal.

TRATAMENTOS OFERECIDOS
Hormonioterapia
Alguns tipos de câncer, como o de mama, por
exemplo, são afetados por hormônios, como
estrogênio e progesterona. As células do câncer
de mama têm receptores (proteínas) que se
ligam ao estrogênio e à progesterona, o que as
ajuda a crescer. Os tratamentos que impedem
esses hormônios de se ligarem a esses
receptores são chamados de terapia hormonal
ou endócrina. A terapia hormonal pode atingir as
células cancerosas em quase qualquer lugar do
corpo e não apenas na mama.

TRATAMENTOS OFERECIDOS
Terapia-alvo
À medida que os pesquisadores aprendem mais sobre as
mudanças nas células que causam o câncer, eles têm sido
capazes de desenvolver novos tipos de drogas que visam,
especificamente, essas mudanças. As drogas direcionadas
funcionam de maneira diferente das drogas quimioterápicas
e geralmente têm efeitos colaterais diversos.
Como a quimioterapia, esses medicamentos entram na
corrente sanguínea e atingem quase todas as áreas do corpo,
o que os torna úteis contra o câncer que se espalhou para
partes distantes do organismo. As drogas direcionadas
podem funcionar, mesmo quando as drogas quimioterápicas
não funcionam. Alguns medicamentos direcionados podem
ajudar outros tipos de tratamento a funcionar melhor.

TRATAMENTOS OFERECIDOS
Dispensação de medicamento oral
A dispensação é a forma pela qual o medicamento
é entregue ao paciente, cabendo à farmácia analisar
as prescrições médicas para que sejam atendidas
de forma segura e eficiente, minimizando a
ocorrência de erros e garantindo a correta
utilização do medicamento.
Um dos principais objetivos do profissional
farmacêutico é ajudar especialmente na educação
em saúde para o uso correto dos medicamentos,
papel fundamental junto a pacientes oncológicos,
que geralmente são submetidos a uma grande
diversidade de medicamentos e os antineoplásicos
orais não são isentos de risco.

TRATAMENTOS OFERECIDOS
Centro de infusão/
Infusões não oncológicas
O Centro de Infusão funciona para infusões não
oncológicas ou, ainda, para tratamento imunobiológico,
que necessita de terapêutica por meio de medicação
intravenosa, intramuscular ou subcutânea.
Dentre as doenças que podem ser tratadas, estão:
• Artrite reumatoide

• Espondilite anquilosante

• Artrite psoriásica

• Psoríase

• Vasculite

• Lúpus

• Osteoporose

• Esclerose múltipla

• Doença de Crohn

• Retocolite ulcerativa

Pesquisa e
Capacitação
O IOS busca, continuamente, aprimorar
os serviços prestados, de modo que seus
pacientes recebam o melhor e mais completo
tratamento na área. Nesse sentido, incentiva
e encoraja seus profissionais, sejam eles das
áreas técnicas ou administrativas, a estarem
sempre estudando e se aperfeiçoando nos novos
procedimentos e tecnologias desenvolvidos.
Possui, ainda, parceria com o Cepos (Centro de
Estudos e Pesquisas Oncológicas de Sorocaba),
que estuda as mais recentes descobertas para o
tratamento e a cura do câncer.

IOS em números:
EQUIPE MÉDICA ESPECIALIZADA

9 Oncologistas
2 Hematologistas
1 Oncogeneticista

(atendimento particular)

1 Nutricionista
1 Psicólogo
ESTRUTURA

3 Suítes de aplicação
8 Salas de aplicação

CENTRO DE MEDICINA E SAÚDE
(15) 3334-3434
Av. Comendador Pereira Inácio, 950, Térreo, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP
Horário de atendimento de consultório médico:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

www.oncologiasorocaba.com.br

Horário de atendimento para aplicações/infusões/dispensação de via oral:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

