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desde 2000, o grupo é hoje composto
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pelo Dr. Roberto Zimmer Prados, chefe
da equipe, Dra. Vívian Lemos, Dra.
Horários de visita à pacientes
internados

Rimária Hanako e Dr. Antônio Melo.

Visitas aos apartamentos:
Todos os dias de:
9:00h às 22:00h
4 adultos de cada vez.
As crianças estão liberadas.

A equipe oferece a oportunidade de
assistência cirúrgica às reparações de
defeitos congênitos em pacientes da

Visitas à enfermaria:
Todos os dias de:
14:00h às 17:00h
2 adultos de cada vez.
Crianças somente acima de 12 anos.

neurocirurgia e neonatologia. Outras
especialidades, como a cirurgia oncoginecológica a mastologia e a cirurgia de cabeça e
pescoço contam com a experiência desses cirurgiões plásticos no que diz respeito às
reconstruções das áreas acometidas.

Saiba Mais

Cirurgia plástica no Hospital Vila da Serra
Veja mais:

http://www.hospitalviladaserra.com.br/cirurgia-plastica/
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O Hospital Vila da Serra também proporciona estrutura e apoio para a realização de

Clínica de Reprodução Assistida do Hospital
Vila da Serra recebe prêmio.

reconstruções microcirúrgicas que, nas mãos do Dr. Roberto Zimmer, têm sido um grande
diferencial para cirurgia plástica de Belo Horizonte. Trata-se de um procedimento cirúrgico de
alta complexidade, na qual é realizada a reconstrução das sequelas faciais ou de outras áreas
corporais. As ressecções oncológicas ou defeitos traumáticos podem ser reconstruídos por
retalhos musculares ou fasciocutâneos que necessitam de anastomoses vasculares pela

Clínica Vilara esteve presente no XVI Congress
da SBRA
Baixe o wallpaper do mês de Dezembro –
Confira o nosso calendário HVS

distância em que se encontram. O procedimento requer a utilização de equipamentos
específicos e de uma equipe de cirurgiões, anestesistas e intensivistas que esteja trabalhando

Falando sobre a segurança na saúde

em sintonia para o sucesso da reconstrução.
3º Simpósio Internacional da Clínica Vilara

O atendimento aos pacientes internados portadores de feridas agudas ou crônicas também é
alvo cuidadoso desse grupo, que vem procurando sistematizar os diversos curativos
associados à cirurgia, através da Comissão de Feridas.
Os procedimentos estéticos como as mamoplastias de aumento e redutoras, abdominoplastias,
lipoaspirações, cirurgias de face e rinoplastias são realizados de forma rotineira pela equipe,
que conta com a segurança, a qualidade e a excelência do serviço de anestesiologia.

I Simpósio Internacional Clínica Vilara
Divulgado Relação de Aprovados na 1ªEtapa do
Processo Seletivo para Acadêmicos de
Medicina.
Nasce no HVS a 2ª filha do jogador Leandro
Guerreiro

O grupo também disponibiliza atendimentos ambulatoriais durante toda a semana no setor de
consultórios do Hospital Vila da Serra e oferece ampla carta de convênios.
Mais informações e marcação de consultas: (31)3228-8300.
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Leia também:
Benefícios do sono
Para abrir nossa semana relativa ao Sono, começaremos citando seus benefícios.
O ato de dormir faz parte do ciclo natural do ser humano e de outros animais,
portanto, é considerado importante para a sustentabilidade da vida. Uma boa
noite de sono tra...

Como recuperar as energias depois da folia
O cansaço excessivo em dias de pós folia pode trazer sintomas como
irritabilidade, déficit de atenção e até mesmo mau humor. Se você gastou todas as
suas energias no carnaval, fique ligado nessas dicas e recupere suas forças: ?
Hidrate-se: tome qua...

Prevenção das Cefaléias
Talvez você não esteja fazendo tudo por sua cefaléia Se você tem dores de
cabeça freqüentes, saiba que há mais para ser feito do que somente controlar as
crises quando elas ocorrem. É possível reduzir a freqüência e a intensidade das
crises e torná-...

http://www.hospitalviladaserra.com.br/cirurgia-plastica/

2/3

03/08/2018

A equipe de cirurgia plástica mais presente no Hospital Vila da Serra.

0 Comentários
 Recomendar

1


Hospital Vila da Serra

Entrar

Ordenar por Mais votados

⤤ Compartilhar

Iniciar a discussão...
FAZER LOGIN COM

OU REGISTRE-SE NO DISQUS ?

Nome

Seja o primeiro a comentar.

TAMBÉM EM HOSPITAL VILA DA SERRA

Valentina Antonella Silva

Alice

1 comentário • 8 meses atrás

1 comentário • 3 anos atrás

Alexsandra Silva — Lindaaaaaaa.😍😍😍😍

Angelica Gonçalves de Araujo — Minha

😍

linda sobrinha..

Davi Lucas Freitas Xavier

Francisco e Bernardo

1 comentário • 3 anos atrás

1 comentário • 3 anos atrás

Renata Morato — Além de lindo, já esta

Welberty Marques — AAaaahh, os lindões

famoso!!! Parabéns, Ana e Rodrigo!!

do titio aíí!!!
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Compromisso e Qualidade

Vídeo Institucional

HVS no Facebook

Certificação internacional

Veja nosso vídeo institucional

Curta nossa página no facebook

Qualidade, confiabilidade e excelência tornam o

Hospital Vila da Serra

Hospital Vila da Serra Acreditado Nível 3 ONA e

16.306 curtidas

Certificado Internacionalmente pelo Qmentum
Internacional.
Curtir Página

Enviar mensagem

1 amigo curtiu isso

Tratamento humanizado, aliado à dedicação e atenção
aos seus pacientes fazem do Hospital Vila da Serra
um centro de referência no atendimento à mulher, à
Saiba mais sobre as certificações do

criança e à toda a família.

Hospital Vila da Serra.
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