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SUL AMÉRICA
Atendimento aos funcionários do 
Banco Santander e seus 
dependentes

Medidas simples podem melhorar nossa 
qualidade de vida, por isso devemos nos 
preocupar em manter a boa forma e a boa 
saúde.

O chek-up rotineiro, ou mesmo o retorno ao 
tratamento de problemas antigos aumentam a 
nossa expectativa de vida com qualidade, 
fazendo a prevenção e controle de inúmeras 
doenças.

O diagnóstico precoce de todas elas permite 
uma intervenção com maior probabilidade de 
sucesso e menores custos e sofrimentos.

O controle de doenças crônicas, como diabetes e
hipertensão evitam problemas mais graves, 
como infartos e derrames.

Manter a osteoporose sob controle diminui o 
risco de fraturas graves com risco de vida.

Ame-se, cuide de sua saúde e da saúde de sua 
família!

Clínica da Vila

marque sua consulta pelos e-mails:
clínicadavila@uol.com.br

clinicadavila@yahoo.com.br
ou pelos telefones

2958-6122 – 2792-6122
2792-6120 – 3637-7473

WhatsApp 9-9396-8054

ATENDIMENTO NAS ESPECIALIDADES:

CLÍNICA MÉDICA
Tratamento do Diabetes, Hipertensão arterial,

colesterol e triglicérides altos, problemas da tireóide,
infecções urinárias, verminoses, etc.

CIRURGIA VASCULAR
Tratamento do varizes, tromboses, úlceras varicosas,
má circulação, inchaço nas pernas, vasinhos, dores

nas pernas, etc.

DERMATOLOGIA
Doenças da pele e do couro cabeludo, dermatites,

micoses, manchas na pele, coceiras, psoríase

GASTROENTEROLOGIA/CIRURGIA
Doenças do aparelho digestivo: gastrites, úlceras,
colites, hemorroidas e outras, incluindo cirurgias

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Doenças ósseas, artrites, artroses, osteoporose,

fibromialgia, tendinites, fraturas
Cirurgias da Mão, Ombros, Quadris e Joelhos

PSIQUIATRIA
Tratamento de transtornos da ansiedade, depressão,

insônia, fobias, síndrome do pânico

ESPECIALIDADES DE APOIO:

FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA
Reabilitação em pós operatórios de cirurgias
ortopédicas, entorses, contusões, tendinites,
fibromialgias, dores nas costas, ombros, etc.

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA
Reabilitação pós-AVCs (derrames), paralisia facial,
lesões neurológicas e neuropatias, entre outros.

ACUPUNTURA
Tratamento da dor crônica, enxaquecas, auxiliar em
regimes de emagrecimento, auxiliar em depressão e

ansiedade, hérnias de disco, artroses, etc.

Eletrocardiograma

Visite nosso novo site:
www.clinicadavila.com.br

siga-nos noTwitter:
@Clinica_da_Vila

mailto:clinicadavila@yahoo.com.br

