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Cada vez melhor
Novos serviços foram incorporados ao Centro Clínico
e Infantil de Peruíbe, com o objetivo de ampliar o leque de
opções e oferecer um atendimento de maior qualidade a nossos
usuários. O Laboratório de Análises Clínicas é um deles.
Conﬁra esta e outras novidades, nesta edição.

Sem nenhum custo de adesão ou mensalidade,
ser um Cliente Preferencial SAS só traz benefícios para você.
Basta ligar para (13) 3451-7000, ou ir ao Centro Clínico Peruíbe,
que você se torna um Cliente Preferencial SAS na hora
e já com todas as vantagens.
Para nós, Cliente é amigo para sempre!

Convênios
O Centro Clínico
Peruíbe atende particulares
e conveniados. São mais de
50 convênios credenciados
para oferecer praticidade e
comodidade na prestação de
serviços.
Abet
Afresp
AGF
Ana Costa
Ana Costa II
Aposentado
Blue Life
Blue Life Clam
Blue Life Consult
Blue Life Servital
Bradesco
Bradesco Empresarial
Cabesp
Cassi
Classes Laboriosas
CL&M
Correios
Economus
Funcef
Funcionário Público
Fundação Cesp
Gama
Geap
Golden Cross
Gressfar
Hospital Adventista
Iguamed
Instituto Municipal
Interclínicas
Intermed
Intermédica
LINCX – CONVÊNIO
Lumina
Marítima
Medial
Mediservice
Nipomed
Notre Dame
OAB
Petrobrás – MAS
Plamtel
Porto Admissional
Porto Bronze
Porto Bronze Empresarial
Porto Seguro Saúde
Proasa
Sabesprev
Santa Casa
SAS – Sistema de
Atendimento Simpliﬁcado
Sul América
Trasmontano
Unaﬁsco
Unimed

Seja um
Cliente Preferencial SAS.
São muitos benefícios
exclusivos que o
Centro Clínico Peruíbe
oferece aos seus Clientes.
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Editorial

Tecnologia e informação
a serviço da qualidade
O Boletim Informativo do Centro Clínico Peruíbe volta a circular esse mês, trazendo
novidades e informações importantes para a sua saúde.
Procurando oferecer um atendimento cada dia melhor, o Centro Clínico Peruíbe está
sempre inovando: já possui o único Tomógrafo Computadorizado da região e agora conta
com Laboratório de Análises próprio, o Instituto de Análises Clínicas Sant’Ana, que reúne
equipamentos de última geração.
Atualmente, o cliente do Centro Clínico conta com a internação dia e, futuramente, terá ao
seu dispor o Hospital Dia e o Centro de Diagnósticos e Imagens. Nosso objetivo é aumentar a
prestação de serviços e, conseqüentemente, oferecer maior conforto.
O Centro Clínico Peruíbe também é pioneiro quando o assunto é a atenção à Saúde da
Criança: proﬁssionais especializados, ambiente alegre e acolhedor fazem parte do atendimento
e, em breve, os pacientes também contarão com orientação nutricional para recém-nascidos,
crianças e adolescentes, além de educação postural para jovens.
Assim, sempre em busca de qualidade, o Centro Clínico Peruíbe retoma o Boletim
Informativo como um veículo de comunicação com os seus pacientes e amigos.
Boa leitura!
Dra. Ana Maria e Dr. Cézar

Qualidade

Núcleo de Estudos
Sempre investindo em qualidade, o Centro Clínico Peruíbe mais uma vez sai na frente e
forma um Núcleo de Estudos para os proﬁssionais de saúde que atuam na instituição.
Visando a atualização cientíﬁca, membros do corpo clínico, de diferentes especialidades,
reúnem-se com seus colegas, uma vez por mês, para debater temas da área da saúde, como a
Tomograﬁa Computadorizada e suas indicações, Diabetes, doenças cardíacas, problemas na
coluna, entre outros.
É o Centro Clínico Peruíbe promovendo a atualização constante de seus proﬁssionais.
Quem ganha com isso é a sua Saúde.

Comunicação

Saúde on-line
Sempre pensando em atender da melhor
forma possível todos os usuários e, ao
mesmo tempo, oferecer um trabalho de
grande alcance social, o Centro Clínico e
Infantil mantém um serviço de informações
por Internet. Para esclarecer qualquer dúvida
sobre saúde, basta acessar o site
www.centroclinicoperuibe.com.br, clicar
no link Fale Conosco, e enviar a pergunta,
que será encaminhada aos especialistas que
integram o Corpo Clínico..É a oportunidade
de ampliar seus conhecimentos com quem
realmente é mestre no assunto.

Serviços

Segurança e agilidade no novo laboratório
Em parceria com o renomado Laboratório Fleury, o Centro Clínico e Infantil Peruíbe
inaugurou em suas instalações o Instituto de Análises Clínicas Sant’ana.
O novo laboratório reúne o que há mais mais moderno em tecnologia de análises
laboratoriais, possuindo equipamentos de última geração para oferecer uma
inﬁnidade de exames com rapidez e segurança. A coordenação da equipe está a
cargo do Biomédico Agnelo Werson e da Bióloga Liomar Esmeralda Fornazier,
proﬁssionais de renomada capacidade.
Um dos diferenciais do laboratório é a possibilidade de obter os resultados
através da Internet. Com isso, da sua cada ou escritório, o usuário pode acessar
o nosso site, ganhando tempo e agilizando o seu tratamento. O Centro Clínico e
Infantil Peruíbe é o único em toda a região a oferecer esse tipo de serviço.

Fisioterapia reúne
time de primeira

O Setor de Fisioterapia também se destaca
no Centro Clínico Peruíbe, com proﬁssionais
atualizados, que aliam técnica e atendimento
de qualidade, atuando nas seguintes áreas:
Fisioterapia Ortopédica, Fisioterapia
Neurológica, Fisioterapia Respiratória e
Fisioterapia na Reeducação Postural Global
(RPG).
Fazem parte da equipe da Fisioterapia:
Osvaldo de Almeida Junior
– Fisioterapeuta formado na Universidade do
Oeste Paulista (UNOESTE), especializado em
Osteopatia, Reeducação Postural Global (RPG)
e Iso-stretching (Ginástica do Equilíbrio).
Luiz Fernando Padovam –
Fisioterapeuta formado no Centro Universitário
Monte Serrat (UNI MONTE) e especializado
em Fisioterapia Neurológica.
Camile Magalhães – Fisioterapeuta
formada em Fisioterapia e especializada em
Fisiologia do Exercício.
Outras informações sobre a Fisioterapia
você pode obter pessoalmente no
Centro Clínico Peruíbe ou
pelo telefone (13) 3451-7000.

Oftalmologia:
nova especialidade do
Centro Clínico Peruíbe
O Centro Clínico Peruíbe e a Cerpo Oftalmologia acabam de ﬁrmar uma
importante parceria, ampliando o leque de especialidades que o Centro Clínico
oferece aos seus clientes.
A Cerpo, pioneira em cirurgias a laser, é reconhecida e respeitada no Grande
ABC e em São Paulo, onde possui oito unidades e equipe médica constituída por
proﬁssionais que estão entre os melhores da área.
Há 20 anos no mercado, realiza consultas de rotina, avaliação visual,
saúde ocular, prescrição de óculos e lentes de contato, além de todo tipo
de cirurgias e tratamentos, entre eles, de catarata, refrativa para correção de
miopia, hipermetropia e astigmatismo, córnea, estrabismo, glaucoma, neurooftalmologia, retina, úvea, vias lacrimais e visão sub-normal.
Localizada na mesma área do Centro Clínico, a Oftalmologia já iniciou os
atendimentos ao público.
Não perca essa oportunidade para atualizar seus exames oftalmológicos e
marque suas consultas na recepção do Centro Clínico ou através do telefone 13
3451-7000.
Importante: para o Cliente Preferencial SAS, além de nova especialidade,
ao utilizar a Oftalmologia ele terá também mais vantagens.

Especialistas cuidam da sua beleza
Além das aplicações de lama negra, a Life Medicina & Estética, em parceria com
o Centro Clínico Peruíbe, oferece diversos tratamentos, realizados por uma equipe
especializada.
Acompanhamento Nutricional (obesidade, ganho de peso, diabetes, hipertensão,
colesterol) • Botox • Drenagem Linfática • Eletroestimulação • Endermologia
• Massagem Terapêutica • Mesoterapia • Nutrição do Esporte • Peeling •
Preenchimento • Reeducação Alimentar • Tratamento de Gordura Localizada e
Celulite.
Equipe da Life Medicina e Estética: Dra. Lizeta Cristine Lemes Saúde –
Especializada em Estética Médica, Dra. Kátia Regina N. Ortega – Nutricionista e Dra.
Camile Magalhães – Fisioterapeuta, especializada em Fisiologia do Exercício.
Só para você: a avaliação estética é gratuita! Conﬁra os pacotes promocionais!
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Prevenção

Vacinar seu ﬁlho é uma prova de amor
O Centro Clínico e Infantil Peruíbe dispõe de todas as vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria e
Imunicação e de proﬁssionais plenamente habilitados a aplica-las. Acompanhe o calendário abaixo e proteja seu ﬁlho de
várias enfermidades:
IDADE

VACINAS

Ao nascer

BCG intradérmico + Hepatite B

1 mês

Hepatite B

2 meses

DPT + Pólio + Hib + Meningite C + Pneumococica Conjugada 7 – valente*

4 meses

DPT + Pólio + Hib + Meningite C + Pneumococica Conjugada 7 – valente*

6 meses

DPT + Pólio + Hib + Hepatite B + Meningite C* + Pneumococica Conjugada 7 – valente*

12 meses

Tríplice Viral (MMR) + Varicela + Hepatite A + Meningite C* + Pneumocócica Conjugada 7 – valente*

15 meses

DPT + Pólio + Hib + Meningite C+ + Pneumococica Conjugada 7 – valente*

18 meses

Hepatite A

4 a 6 anos

DPT + Pólio + Tríplice Viral (MMR)

14 a 16 anos

Dupla Adulto (DT – Difteria + Tétano)

Mamograﬁa: importante arma
contra o câncer de mama
De acordo com a ginecologista e obstetra Dra. Lizeta
Cristine Lemes Saúde, a mamograﬁa tem como função
rastrear alterações mamárias malignas ou benignas. É usada,
também para acompanhar pacientes com lesões na mama,
previamente detectadas, e para orientar o direcionamento da
conduta médica diante de tais lesões.

Segundo a médica, a idade ideal para iniciar a mamograﬁa
é aos 40 anos, para pacientes de baixo risco, que devem realizála uma vez por ano. Já para as mulheres de alto risco (com
histórico de câncer de mama na família), devem iniciar o exame
aos 35 anos, com acompanhamento a cada dois anos. Ao chegar
aos 40, a mamograﬁa deve ser feita uma vez por ano.

Lembre-se sempre de fazer seus exames preventivos. Procure os especialistas do Centro Clínico Peruíbe.

UNIMED
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