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CONHEÇA A CLÍNICA DA VILA

ATENDIMENTO NAS ESPECIALIDADES:

CARDIOLOGIA
Doenças do Coração, Angina, Infarto, alterações no

colesterol e triglicérides, etc.

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

NEFROLOGIA
Doenças dos rins, hipertensão arterial de difícil

controle, infecções, etc.

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

PROCTOLOGIA
Hemorroidas, fissuras anais, retocolite, colites, etc.

PSIQUIATRIA
Tratamento de transtornos da ansiedade, depressão,

insônia, fobias, síndrome do pânico

ESPECIALIDADES DE APOIO:

NUTRIÇÃO
Reeducação alimentar em obesidade, diabetes,
hipertensão, controle do colesterol, auxiliar no
tratamento de dor crônica, fibromialgia, etc.

PSICOLOGIA
Tratamento de alterações emocionais, depressão,
auxiliar no tratamento de pacientes psiquiátricos,

obesidade, fibromialgia, etc.

FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO

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.

FISIOTERAPIA PÉLVICA E URINÁRIA
Reabilitação em pós operatórios de cirurgias
ginecológicas, perda urinária, dor perineal, 

ACUPUNTURA
Alívio da dor em bursites, hérnias de disco,

fibromialgia, além de dor crônica, enxaquecas,
auxiliar em regimes de emagrecimento, auxiliar em

depressão e ansiedade, etc.

ACUPUNTURA FACIAL
Tratamento após paralisia facial, lesões no rosto,

diminuição de rugas e marcas de expressão através
do relaxamento por acupuntura, etc.

R.P.G.
Auxiliar no tratamento das escolioses, além de

tratamento de dor crônica, lombalgias, hérnias de
disco, reabilitação postural, fibromialgia, etc.

PILATES
Reabilitação da postura, melhora da dor lombar,

auxiliar no tratamento de dores crônicas e
fibromialgia, etc.

DRENAGEM LINFÁTICA
Tratamento dos inchaços pós-cirurgias de mama ou

após cirurgias de varizes, auxiliar na melhora do
cansaço nas pernas, linfedemas, etc. 

EXAMES FEITOS NA CLÍNICA

Eletrocardiograma
Raios-X

marque sua consulta pelo

WhatsApp 9-9396-8054

ou pelos telefones
2958-6122 – 2792-6122
2792-6120 – 3637-7473

Visite nosso site:
www.clinicadavila.com.br

siga-nos noTwitter:
@Clinica_da_Vila

clínicadavila@uol.com.br
clinicadavila@yahoo.com.br
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