VALE INFUSÕES

Pioneirismo na área

da saúde
Vale Infusões é a primeira
clínica em São José dos
Campos a oferecer terapia
infusional de imunobiológicos
á três anos tratando doenças inflamatórias
crônicas, a Vale Infusões contabiliza mais
de 8 mil pacientes só na região do Vale do
Paraíba, e, em São Paulo, com dois anos de
atuação, mais 5.000 pacientes.
Seu centro de terapia assistida possui 11 médicos
especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes
atuantes nas áreas de dermatologia, gastroenterologia
e reumatologia. Além do atendimento clínico, a clínica
desenvolveu o projeto “Cuide-se”, onde o paciente em
tratamento tem o auxílio de psicólogos, nutricionistas e
fisioterapeutas sem custo adicional.
Uma equipe de profissionais auxilia médicos e pacientes no processo de autorização, acesso a medicação de alto custo e no controle do ciclo de aplicações.
“Na Vale Infusões nossos colaboradores dedicam-se ao
processo individualmente, aqui cuidamos de vidas e não
de papéis”, enfatizou a sócio proprietária Raquel Souza.
Com instalações modernas e de alta tecnologia a
Vale Infusões orienta e armazena corretamente os medicamentos imunobiológicos. “Nós orientamos nossos
pacientes a manter os medicamentos na temperatura
correta, de 2 a 8 graus Célsius, ao transporte adequado
até chegar na clínica e, caso o paciente for armazenar
na sua casa orientamos a disposição correta”, revelou a
sócio proprietária.
A preocupação com o bem-estar do paciente vai
além das salas de infusão e dos consultórios médicos.
“Aqui na Vale sempre buscamos a melhor qualidade de
vida para os nossos pacientes. Criamos o cartão ‘Vale a
Pena ser da Vale’, onde o paciente tem uma série de vantagens e descontos em estabelecimentos comerciais,
parques e hotéis”, contou o sócio-diretor comercial e de
marketing, Marcelo Moura.
Com a crescente procura por informações no ano de
2018, a Vale Infusões, junto com instituições parceiras,
realizou nove palestras com renomados profissionais da
área da saúde no Vale do Paraíba. Cerca de 600 pessoas
participaram dos eventos e mais de 10 mil visualizações
ao vivo. Os temas abordaram as principais doenças autoimunes, suas causas, sintomas e tratamentos.
“As palestras são importantes para informar a população sobre as doenças inflamatórias intestinais, psoríase, artrite reumatoide, espondilite, esclerose múlti-

Raquel Souza e
Marcelo Moura

H

pla e lúpus. Muitas vezes a informação contribui para
um diagnóstico precoce e a prevenção destas e outras
doenças crônicas”, acrescentou Moura.
A falta de informação faz com que as pessoas que sofrem com dores e os incômodos de uma doença crônica
adiem a ida ao médico. “Na Vale Infusões nós recebemos
pacientes do SUS, particulares e de convênios médicos.
Nossa atual estrutura está preparada para atender até
1.000 infusões por mês”, explicou.
Localizados em uma área nobre de São José dos
Campos, com estacionamento próprio, wi-fi, sala de espera, com o melhor café da região, e todo conforto para
o paciente e acompanhante a Vale fica na av. São João,
1.791, Jardim Esplanada.l
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