
Nós damos as boas-vindas aos pacientes de todas as partes do mundo que precisam 
de tratamento avançado e especialização em malignidades hematológicas. Nosso 
escritório internacional é um recurso central para ajudar você e seus pacientes a acessar 
os serviços do Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center (DF/BWCC). 

Nosso escritório internacional pode:
• Fornecer serviços de intérprete para uma ampla gama de idiomas
• Organizar o agendamento de horário para consultas, diagnóstico  

e procedimentos médicos
• Ajudar na transferência e revisão de registros médicos
• Coordenar as disposições financeiras e de cobrança, incluindo estimativas detalhadas 

e consolidação de faturas de vários provedores de cuidados médicos 
• Ajudar na obtenção dos vistos de viagem necessários
• Ajudar a providenciar acomodações de viagem e hospedagem para pacientes e suas famílias

Todos os pacientes internacionais recebem um navegador internacional de pacientes para 
ajudar com considerações logísticas e financeiras relacionadas a tornar-se paciente e receber 
tratamento no DF/BWCC. Nossa equipe se empenha em atender às necessidades culturais, 
dietéticas e religiosas dos pacientes de todas as origens. 

Entre em contato com nosso escritório internacional em  
brighamandwomensintl@bwh.harvard.edu

Para os pacientes que estão sendo encaminhados para avaliação da terapia com células T CAR, 
nossa equipe de enfermagem trabalha com pacientes e prestadores que fazem encaminhamento para:
• Revisar informações de diagnóstico disponíveis e outros históricos médicos e de tratamento
• Discutir possíveis opções de tratamento
• Fornecer orientação sobre os próximos passos

Entre em contato com nossos novos enfermeiros e coordenadores de pacientes 
em dfciheoreferrals@dfci.harvard.edu

Nossa equipe colabora de perto com os provedores que fazem encaminhamento para mantê-los 
informados sobre o cuidado de seus pacientes, enquanto no DF/BWCC. Estamos empenhados em 
fornecer aos pacientes uma transição tranquila de volta ao seus prestadores locais para cuidados 
contínuos, enquanto permanecem disponíveis como um recurso para prestadores e pacientes, 
conforme necessário.

Diretrizes de Encaminhamentos Internacionais 
Malignidades hematológicas, transplante de células-tronco 
e terapias celulares/terapia de células T CAR

Sobre o 
Dana-Farber/
Brigham and 
Women’s  
Cancer Center

O DF/BWCC fornece a 
experiência combinada de 
um dos principais institutos 
de câncer e um dos hospitais 
mais proeminentes do 
mundo para abordar todo 
o espectro de necessidades 
do paciente. Dana-Farber 
e Brigham and Women's 
Hospital estão ensinando 
afiliados da Faculdade 
de Medicina de Harvard.
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