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No dia 13 de mar-
ço, o Hospital São 
Vicente de Paulo 
recebeu a visita do 
Secretário de Es-
tado de Saúde, Dr. 
Vicente Caropreso. 
O motivo principal 
da visita foi conhe-
cer as obras em 
execução no Hos-
pital para a amplia-
ção dos serviços 
em alta complexi-
dade em cirurgia 
cardiovascular e 
endovascular, além 
de conhecer as no-
vas alas, já em fun-
cionamento, para 
serviços de hemo-
dinâmica e neuro-
cirurgia. 

Durante a visita, 

Caropreso pode 
acompanhar a re-
forma e ampliação 
do Serviço de Ur-
gência e Emergên-
cia, além de conhe-
cer o serviço de 
Cirurgia Cardiovas-
cular e Endovas-
cular e Hemodinâ-
mica – inaugurado 
em dezembro de 
2016 – e a constru-
ção e equipamento 
da nova UTI com 
10 leitos adultos, 
sendo que cinco 
para a Unidade Co-
ronariana. 

O Diretor Presi-
dente do Hospital, 
Valdecir Valoja de 
Collo, acompanha-
do pelos demais 
diretores e con-
selheiros fiscais, 
aproveitou a visita 
para fazer algumas 
solicitações. Entre 
os assuntos tra-
tados, foi solicita-
do o apoio para o 

credenciamento e 
habilitação do Ser-
viço de Assistência 
em Alta Complexi-
dade Cardiovascu-
lar e Procedimen-
tos de Cardiologia 
In te rvenc ion is ta 
e Hemodinâmica, 
bem como da Por-
ta de Entrada Hos-

pitalar de Urgência 
Especializada Tipo 
III. 

Até que esses 
novos serviços se-
jam incorporados 
de forma efetiva, 
o hospital solicita 
que o custeio aos 
procedimentos aos 
pacientes do SUS 

seja feito por par-
te da Secretaria do 
Estado de Saúde, 
via administrativa, 
a fim de que o hos-
pital possa atender 
imediatamente a 
população de todo 
o Planalto Norte, 
estimada em 400 
mil habitantes. 
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Secretário de Estado da Saúde visita o 
HSVP e confere obras em execução

VISITE NOSSO SITE
www.hsvpmafra.org.br 

Em reunião, secretário e diretores discutiram novas parcerias para credenciamento de serviços.

Direção do 
hospital 
apresentou os 
novos serviços 
oferecidos

Caropreso visitou o setor de hemodinâmica, ala que oferece atendimento 
especializado na região e preenche vazio assistencial.

Parceria possível
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Hospital São Vicente de Paulo solicita apoio 
do governador para credenciamentos

Ampliação

O Hospital São 
Vicente de Paulo 
recebeu nos dias 
09 e 10 de março a 
Nutricionista Jehni-
fer Dorn, Nutricio-
nista e Executiva de 
Vendas da empresa 
fornecedora de die-
tas enterais que es-
tão sendo utilizadas 

na instituição, para 
uma educação con-
tinuada com os fun-
cionários que lidam 
diretamente com o 
procedimento.

Jehnifer Dorn 
veio diretamente de 
Blumenau para mi-
nistrar a palestra, 
que contou com a 
participação de en-
fermeiros, técnicos 
de enfermagem e 
demais profissionais 
do hospital. Entre os 
conteúdos aplicados 
estão a importância 
da Terapia Nutricio-
nal no âmbito hospi-
talar, a composição 

nutricional das die-
tas enterais, diferen-
tes tipos de dieta e 
formas de adminis-
tração, já que cada 
pessoa tem neces-
sidades nutricionais 
diferentes.

Segundo Jéssica 

Tandler Rosa Paquei-
ra, Nutricionista do 
Hospital, que ideali-
zou a educação con-
tinuada, essa visita 
foi importante para 
os colaboradores do 
Hospital, pois assim 
puderam tirar dúvi-

das e ter um conhe-
cimento mais espe-
cífico sobre as dietas 
enterais utilizadas.  
“A enfermagem exer-
ce um papel funda-
mental, visto que 
são os profissionais 
que frequentemente 
estabelecem o pri-
meiro contato com 
o paciente durante 
a hospitalização. Es-
tes profissionais po-
dem detectar preco-
cemente pacientes 
com perfil para tera-
pia nutricional espe-
cializada por meio 
de uma triagem nu-
tricional” completa. 

Área da enfermagem recebe educação 
continuada sobre dietas enterais
Nutricionista 
passou 
informações 
atualizadas sobre 
a dieta no âmbito 
hospitalar

Treinamento

“A enfermagem pode detectar 
precocemente pacientes com 
perfil para terapia nutricional 

especializada por meio de uma 
triagem nutricional” 

(Jéssica Paqueira)

Durante o Ato de 
Homologação de Au-
torização do Curso de 
Graduação em Medi-
cina na Universidade 
do Contestado, no 
último dia 29, o Dire-
tor Presidente do Hos-
pital São Vicente de 
Paulo, Valdecir Valoja 
de Collo, fez a entrega 
ao GovernadorJoão 
Raimundo Colombo 
deum documento so-
licitando apoio para 
ocredenciamentode 
serviços de assistên-
cia em alta complexi-
dade.

O Hospital reivindica 
a habilitação de mais 

três serviços para o 
atendimento da popu-
lação: a neurocirurgia, 
a cirurgia cardiovas-
cular e a cardiologia 
intervencionista e he-
modinâmica, cujos 
processos estão tra-
mitando na Secretaria 
de Estado da Saúde. 

De acordo com Dá-
rio Clair Staczuk, co-
ordenador geral do 
hospital, os creden-
ciamentos solicitados 
irão beneficiar mais 
de 400 mil catarinen-
ses do Planalto Norte 
de 13 municípios di-
ferentes, garantindo 
acesso a estes atendi-
mentos de forma mais 
rápida. “Hoje estes 
pacientes têm de se 
deslocar à Joinville e 
até Florianópolis, com 
todos os riscos decor-
rentes tanto pela de-
mora no atendimento 
quanto no transporte, 

sem falar nos custos 
de remoção” comple-
ta.

Apoio e fundos
Como o processo 

de credenciamento 
é lento – depende da 
aprovação não ape-
nas da Secretaria de 
Estado da Saúde, 
mas também do Mi-
nistério da Saúde – o 
Hospital São Vicente 
de Paulo solicitou ao 
governador a autori-
zação do pagamento 
destes procedimentos 
neurocirúrgicos e car-
diológicos aos pacien-
tes do SUSatravés da 
Secretaria de Saúde, 
até que a habilitação 
seja autorizada.

Segundo Staczuk, 
o documento entre-
gue em mãos ainda 
enaltece e agradece 
o expressivo apoio 
que tem recebido do 
Governo do Estado 

para a concretização 
dos projetos em anda-
mento de regionaliza-
ção do Hospital, a fim 
de “eliminar o históri-
co vazio assistencial 
nos atendimentos de 
alta complexidade no 
Planalto Norte”.

Investimentos
O coordenador ge-

ral do hospital ainda 
ressaltou que o São 
Vicente de Paulo esta-
rá contabilizando até o 
final deste ano investi-
mentos totais de R$ 
10,7 milhões, sendo 
R$ 5,3 milhões do Es-
tado e R$ 5,4 milhões 
do Hospital. Esses 
recursos foram utiliza-
dos na construção e 
equipamento do Cen-
tro de Diagnóstico por 
Imagem, inaugurado 
em 2010, e do Serviço 
de Cirurgia Cardíaca e 
Hemodinâmica, inau-
gurado em 2016. 

Para 2017, o hos-
pital deverá concluir 
a ampliação da UTI 
de Adultos em mais 
10 leitos, com inves-
timento total previsto 
de R$ 3,5 milhões, 
sendo R$ 2,8 milhões 
financiados com re-
cursos do Convênio 
SES/INVESTSAÚDE/
BADESC e R$ 700 
mil com recursos pró-
prios do Hospital.

Staczuk afirma que, 
além de ampliar e agi-
lizar os atendimentos 
em alta complexida-
de, os investimentos 
em parceria garantem 
a estrutura necessária 
para que a instituição 
se torne um Hospital 
de Ensino. “Dessa for-
ma, podemos acolher 
os acadêmicos do 
Curso de Medicina em 
parceria com a UnC 
do Campus de Mafra, 
finaliza.

Serviços de alta 
complexidade 
podem ser 
oferecidos pelo 
HSVP

CAPA
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A equipe da Co-
missão Intra-Hospi-
talar de Doação de 
Órgãos, Tecidos e 
Transplantes (CIH-
DOTT) do Hospi-
tal São Vicente de 
Paulo com apoio da 
equipe da Fundação 
Pró-Rim de Mafra, 
realizaram no dia 
14 de março uma 
campanha de cons-
cientização sobre a 
Doação De Órgãos. 
Durante o evento, 
os participantes con-
versaram com mo-
toristas e pedestres, 
além de entregar 
panfletos com o ob-
jetivo de informá-los 
sobre a importância 
desse ato. 

A operação foi 

montada nos dois 
semáforos localiza-
dos na esquina da 
Praça Hercílio Luz, 
no centro da cidade. 
Além da distribuição 
de informativos, a 
equipe também exi-
biu faixas e banners 
que incentivam a 
Doação de Órgãos 
para quem estava 
passando pelo local.

Fila de espera
Existem muitos 

brasileiros que es-
tão na fila de es-
pera para receber 
um transplante. Por 
isso, desde 2009, o 
Hospital São Vicen-
te de Paulo conta 
com a CIHDOTT, 
que desenvolve este 
serviço dentro do 
hospital e está sem-
pre compartilhando 
informações de ex-
trema importância 
com a comunidade 
mafrense, através de 
palestras em esco-
las, universidades e 

empresas da cidade. 
Como doar
Para ser um doa-

dor de órgãos e teci-
dos, não é necessá-
rio deixar nada por 
escrito. Basta avisar 
sua família dizendo: 
“quero ser doador 
de órgãos”. O pro-
cesso só acontece 
após a autorização 
familiar documenta-
da. Por isso é impor-
tante avisar, já que a 
família pode ficar em 
dúvida. 

Os órgãos que po-
dem ser doados são 
rins, coração, pul-
mões, fígado, pân-
creas,córneas e tam-
bém pele e ossos. 
Maiores informações 
sobre doação de ór-
gãos e palestras en-
tre em contato com a 
equipe da CIHDOTT 
no Hospital São Vi-
cente de Paulo. Seja 
você um doador de 
órgãos e tecidos e 
ajude a salvar vidas!

CIHDOTT realiza panfletagem no centro da cidade 
para conscientizar sobre doação de órgãos

Na região central da cidade, pedestres e motoristas foram abordados.

Missão é 
informar as 
pessoas sobre 
o ato, que é 
salvador de vidas

Mobilização
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A Câmara dos 
Vereadores de Ma-
fra reuniu-se na se-
gunda-feira, dia 13, 
para entregar a 13 
mulheres a medalha 
de mérito “Cidadã 
Mafrense” durante a 
sessão ordinária em 
homenagem ao Dia 
Internacional da Mu-
lher. Entre as home-
nageadas está The-
rezinha Munaro, que 
dedicou 46 anos de 
vida aos pacientes 
do Hospital São Vi-
cente de Paulo. 

Therezinha é Téc-
nica de Enfermagem 
e iniciou o trabalho 
na limpeza do Hos-
pital. Mais tarde, ela 
também ajudou a 
servir as refeições 
no local. Mas foi 
como auxiliar de 
enfermagem que se 
destacou.O hospital 
é o local de seu tra-

balho e residência, o 
que permite que ela 
se dedique quase 
que exclusivamente 
a profissão e sua re-
ligiosidade. 

Quando não está 
no hospital, There-
zinha está a serviço 
da Paróquia Nossa 
Senhora Apareci-
da onde exerce a 

função de Ministra 
da Eucaristia. Ela já 
recebeu o prêmio 
Ruby e Mulher de 
Destaque, ambos do 
Clube Soroptimista, 
pelo seu trabalho 
em prol da saúde de 
outras mulheres.

Therezinha disse 
que não esperava 
receber a medalha 
de Cidadã Mafrense 
e contou que ficou 

muito lisonjeada 
pelo prêmio. “Eu me 
sinto muito bem fa-
zendo o meu traba-
lho e sou muito feliz 
pelo que eu faço”, 
completou. A home-
nagem é uma inicia-
tiva para marcar o 
centenário de Mafra. 
Neste ano comemo-
rativo, cada verea-
dor escolheu uma 
mulher que tenha 
contribuído para a 
construção do muni-
cípio e a funcionária 
do hospital foi indi-
cada pelo vereador 
Elcion José Peters.

Therezinha Munaro recebe medalha de mérito 
“Cidadã Mafrense”
A dedicação da 
funcionária foi 
reconhecida no 
município

Homenagem merecida

Para celebrar o 
Dia Internacional 
da Mulher, o Clube 
Soroptimista Inter-
nacional de Rio Ne-
gro realizou evento 
no dia 29 de mar-
ço, quando prestou 
homenagem a di-
versas mulheres da 
sociedade rioma-

frense – entre elas, 
duas funcionárias 
do Hospital São Vi-
cente de Paulo.

A sessão solene 
contou com a par-
ticipação de diver-
sos membros do 
clube, autoridades 
e da sociedade em 
geral. Dione Maria 

José Ruthes, que 
é farmacêutica do 
hospital, recebeu o 
prêmio Soroptimista 
Destaque enquan-
to que Jucimara do 
Rocio Rosauro, su-
pervisora de servi-
ços gerais, foi agra-
ciada com o prêmio 
Viva Seu Sonho. 

Clube Soroptimista homenageia funcionárias do 
hospital

Reconhecimento

A funcionária do hospital foi indicada pelo vereador 
Elcion José Peters.

“Eu me sinto 
muito bem 
fazendo o meu 
trabalho e sou 
muito feliz pelo 
que eu faço”

Na sessão da Câmara de Vereadores, Therezinha estava entre as homenageadas 
coma medalha “Cidadã Mafrense”
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O Hospital São Vi-
cente de Paulo rece-
beu na última sexta, 
dia 24 de março, a 
presença do depu-
tado federal Mauro 
Mariani (PMDB). A vi-
sita foi acompanha-
da por diversas auto-
ridades da cidade e 
teve como principal 
objetivo apresentar 
as novas instalações 
do hospital e os no-
vos equipamentos 
obtidos com a ajuda 
das emendas parla-
mentares destinadas 

por Mariani.
Estiveram pre-

sentes no evento o 
Secretário da 25ª 
Agência de Desen-
volvimento Regional 
(ADR), Abel Schroe-
der, a Gerente Regio-
nal de Saúde da 25ª 
ADR, Tailine Fernan-
des, além de dire-
tores, conselheiros, 
funcionários e médi-
cos do Hospital São 
Vicente de Paulo.

Reformas e am-
pliações

Na ocasião, foram 
demonstrados al-
guns dos projetos 
do hospital, como as 
obras em execução 
para a ampliação 
dos serviços em alta 
complexidade em ci-
rurgia cardiovascular 
e hemodinâmica e 
neurocirurgia no Pla-
nalto Norte. 

Atualmente o Hos-

pital trabalha na re-
forma e ampliação 
do Serviço de Ur-
gência/Emergência, 
ampliando a área 
física para 700m2, 
e na construção e 
equipamento de 
nova UTI com 10 
leitos adultos sen-
do 5 para Unidade 
Coronariana. Além 
disso, Mariani pode 
conhecer o Serviço 
de Cirurgia Cardio-
vascular e Hemodi-
nâmica, inaugurado 
em dezembro do 
ano passado.

Homenagem
O Deputado tam-

bém foi agraciado 
com uma placa com 
o título de “Amigo do 
Hospital”, em reco-
nhecimento e grati-
dão ao apoio dado 
ao hospital através 
de cinco emendas 
parlamentares que 

nos últimos cinco 
anos totalizaram 1,6 
milhão de reais. 

Segundo o presi-
dente do Hospital 
São Vicente de Pau-
lo, Valdecir Valoja de 
Collo, as verbas dis-
ponibilizadas pelas 

emendas parlamen-
tares solicitadas por 
Mariani são muito 
importantes para o 
funcionamento do 
hospital.  “O apoio 
de Mariani é funda-
mental para a nossa 
região”, completou.

Além disso, foi en-
tregue a Mariani um 
ofício solicitando 
intercessão do de-
putado para agiliza-
ção do processo de 
habilitação do Hos-
pital como Porta de 
Entrada Hospitalar 
de Urgência – Espe-
cializada tipo II, em 
tramitação no Minis-
tério da Saúde.

De acordo com 
Mariani, o Hospital 
São Vicente de Pau-
lo realiza um traba-
lho de excelência, e 
é um exemplo de efi-
ciência para as insti-
tuições de saúde de 
Santa Catarina. “Isso 
se deve certamente 
ao trabalho sério e 
dedicado que é em-
prestado ao hospital 
por toda a equipe”, 
afirmou.

Mariani visita o HSVP e confirma parceria 
de sucesso com a entidade
Deputado federal 
conheceu as 
novas instalações 
do hospital 
e recebeu 
homenagem 
como “Amigo do 
Hospital”

Reconhecimento

A equipe apresentou ao Deputado Ferderal as modernas instalações do setor de hemodinâmica.

Mariani recebeu a condecoração de Amigo do 
Hospital São Vicente de Paulo.
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Palestra de integração reúne cursos de 
enfermagem e fisioterapia

O Hospital São 
Vicente de Paulo 
realizou um evento 
dentro do auditório 
da Universidade do 
Contestado (UnC) 
com o objetivo de in-
tegrar os alunos dos 
cursos de Enferma-
gem e Fisioterapia da 
instituição, além dos 

cursos de Técnico de 
Enfermagem do SE-
NAC e CEDUP.

O evento contou 
com três colaborado-
ras do hospital: a en-
fermeira Mayra Luana 
Konell, a Psicóloga 
EdinaraKovalski e a 
Farmacêutica Dione 
Maria José Ruthes. 

Foram abordados te-
mas como resíduos 
sólidos dos serviços 
de saúde, higieniza-
ção das mãos, me-
didas de precaução 
e isolamento, segu-
rança do paciente e 
notificação de even-
tos adversos, entre 
outros tópicos.

HSVP recebe troféu “Parceiros da CDL 
Centenário de Mafra”

A Câmera dos 
Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Mafra e Rio 
Negro realizou no dia 
17 de março a posse 
de sua diretoria para 
o biênio 2017/2018 
e também a entrega 
do troféu “Parceiros 

da CDL/Centenário 
de Mafra”.

O Hospital São Vi-
cente de Paulo foi 
um dos agraciados 
com a premiação, 
sendo representado 
pelo presidente da 
instituição, Valdecir 

Valoja de Collo. O 
prêmio visa homena-
gear e reconhecer o 
mérito e o trabalho 
de empresas e insti-
tuições que colabo-
ram para o desen-
volvimento de Mafra 
e Rio Negro.

HSVP tem dado apoio para criação do 
curso de Medicina em Mafra

Ensino

A Universidade do 
Contestado realizou 
no dia 29 de março em 
evento realizado nas 
suas dependências o 
Ato de entrega do De-
creto de Autorização 
do Curso de Medicina, 
com a participação do 
governador Raimundo 
Colombo. 

O processo de aber-
tura do curso, que 
começou a ser plane-
jado em 2014 e se en-
cerrou no começo do 
ano com a aprovação 
do Conselho Estadual 
de Educação de San-
ta Catarina, teve par-
ticipação decisiva do 
Hospital São Vicente 
de Paulo.

Parceiro estratégico
O HSVP foi escolhi-

do pela universidade 
como sendo seu prin-
cipal parceiro nesta 
empreitada e recebe-
rá a maior parte dos 

estagiários e médicos 
residentes oriundos 
do curso de Medicina. 
Para que isso fosse 
possível, foi necessá-
rio um trabalho de es-
truturação que iniciou 
há 10 anos, quando 
foi decidido transfor-
mar a instituição em 
um hospital escola. 

A partir de agora, o 
São Vicente de Paulo 
terá dois anos para se 
preparar para receber 
os estagiários e, en-
tão, mais dois anos 
para se preparar para 
receber os residen-

tes. De acordo com 
Dário Clair Staczuk, 
Coordenador Geral 
do hospital, o hospital 
nunca se fechou em 
si mesmo, e sempre 
trabalhou em prol da 
comunidade.

Referência regional
De acordo com a 

reitora da Universi-
dade do Contestado, 
Solange Sprandel 
da Silva, os hospitais 
são peças fundamen-
tais na estruturação 
de qualquer curso 
de medicina e ogran-
de objetivo da UnC é 

contribuir para que o 
Hospital são Vicente 
de Paulovenha a se 
tornar referência em 
residência médica.

Já para o Prefeito 
Municipal de Mafra, 
Wellington Bielecki, o 
Hospital São Vicente 
de Paulo foi um gran-
de protagonista pela 
sua qualidade e por 
toda a infraestrutura 
do hospital que foi um 
ponto essencial de 
referência para que o 
curso possa abrigar 
os acadêmicos do 
curso de medicina. 

A entidade se 
define como 
hospital de 
importância 
vital para todo o 
Planalto Norte
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O Hospital São 
Vicente de Paulo 
sediou no dia 7 de 
fevereiro a primei-
ra reunião de 2017 
da Comissão In-
tergestores Regio-
nais (CIR) Planalto 
Norte. Em pauta 
no encontro estava 
o calendário das 
reuniões, apresen-
tação dos novos 
gestores munici-
pais dos 13 municí-
pios e  do  trabalho 
do Centro de Aten-

ção Psicossocial 
(CAPS).Além da 
discussão sobre 
ortopedia em alta 
complexidade e 
campanha de ci-
rurgias eletivas e 
a participação dos 
hospitais.

A coordenado-
ra da CIR Planalto 
Norte, Jaqueline 
Fatima Previatti Vei-
ga, os secretários 
de saúde dos 13 
municípios da Ma-
crorregião Planalto 
Norte, a gerente de 
Saúde da Agência 
de Desenvolvimen-
to Regional (ADR) 
Mafra, Tailine F. Ri-
bas e o gerente de 
Saúde da ADR Ca-
noinhas, Antonio 
Gilberto de Carva-
lho debateram im-

portantes temas. 
Na oportunida-

de o administrador 
do HSVP, Dario 
Clair Stackzuk pe-
diu aos secretá-
rios municipais e 
membros das duas 
Agências partici-
pantes que ajudem 
na obtenção do 
credenciamento do 
Hospital na rede 
públicapara  cirur-
gias cardíacas e 
hemodinâmica , o 
que permitirá a rea-
lização de exames 
e procedimentos 
de cateterismo e 
angioplastia, bem 
como de cirurgias 
cardiovasculares 
na região. Esta 
conquista será im-
portante para toda 
a região, já que 

existe um vazio as-
sistencial na espe-
cialidade.

Houve também 
a definição de car-
gos da comissão,  
com a indicação 
de Katia Taciana 
Thorsknberg para 
vice-coordenadora 
e de Ricardo N. de 
Paula para 1º se-
cretário-executivo; 

além da indicação 
da Coordenadora 
para representar a 
regional  naComis-
são Intergestores 
Bipartite (CIB) em 
Florianópolis.  A 
Coordenadora Ja-
queline agradeceu 
ao Hospital de Ma-
fra pela recepção e 
pela parceria com 
a região.

Reunião da CIR é realizada no hospital 
Saúde Regional

Encontro reuniu 
representantes 
da saúde 
pública e dos 
prestadores de 
serviço na área

CIR - Comissão de Intergestores 
Regionais

A entidade é um espaço para debate, 
proposição e deliberação das ações 

e serviços de saúde em âmbito 
regional. Os temas debatidos e 

votados são levados para Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) em 

Florianópolis.

O Hospital São 
Vicente de Paulo 
firmou convênio 
com o Sindicato 
dos Trabalhadores 
nas Industrias da 
construção e mobi-
liário de Mafra, Pa-
panduva e Monte 
Castelo (Siticom). 
Através da parce-
ria  os associados 
terão serviço am-

bulatorial, especia-
lidades e consultas 
e exames de Ima-
gem. Para o presi-
dente do Siticom, 
Jair Machado, a 
parceria permite 
ao trabalhador um 
acesso rápido à 
saúde, uma das 
grandes preocupa-
ção de todas as fa-
mílias hoje.  “Nos-
so associado terá 
exames, consultas 
e, uma clínica mé-
dica de emergên-
cia à disposição”, 
comemora

Associados do Siticom terão acesso à atendimento 
no ambulatório de especialidades

Novidade

Ampliação de 
atendimento para 
os trabalhadores

CONFIRA OS SERVIÇOS 
DISPONÍVEIS:

Clinica Médica (Pronto Atendimento de 
pacientes de convênios e particulares 

24 horas – para emergência)
 

ESPECIALIDADES COM 
AGENDAMENTO:

Dermatologia
Cardiologia

Urologia
Cirurgia Geral 

Ortopedia e traumatologia
Anestesiologia

Ginecologia 
Neurologia 
Vascular

EXAMES DE IMAGEM: 

Raio X
Ultrassom
Tomografia

Ressonância magnética
Endoscopia digestiva e respiratória

Ecocardiografia
Colonoscopia.

SERVIÇO:

Para mais informações, 
entre em contato

Ambulatório do Hospital São Vicente de 
Paulo –3641-3658

Siticom–3642-2830


