Acolhimento e saúde integral
da mulher na Clínica Duo
Com quadro clínico especializado, espaço se propõe a
atender a mulher de maneira individualizada; reprodução
e fertilidade está entre os trabalhos oferecidos às pacientes
Cerca de 5,6 milhões de brasileiras não
costumam ir ao ginecologista-obstetra; 4 milhões nunca procuraram atendimento com
um profissional e outras 16,2 milhões não
passam por consulta há mais de um ano. Os
dados foram divulgados pela Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) em fevereiro de 2019.
A pesquisa, realizada em parceria com
a Datafolha, revela um dado alarmante:
20% das mulheres com mais de 16 anos
correm o risco de ter um problema sem
ao menos imaginar. Mudar esse quadro é
uma das missões da Clínica Duo, de Jacareí, que conta com médicos especializados
em ginecologia e obstetrícia, habilitados
nas áreas de mastologia, endoscopia ginecológica e reprodução humana.

Boas vindas.
Aconchego e bem-estar

Por lá, acolhimento é a palavra de ordem.
E, mais do que oferecer consultas de rotina,
acompanhamentos e procedimentos cirúrgicos, seu quadro clínico se propõe a resolver
todas as necessidades humanas da mulher de
maneira individualizada, desde suas dúvidas
e angústias aos mais diversos problemas de
saúde. Assim, é estabelecido com o paciente
uma relação de confiança e tranquilidade.
REPRODUÇÃO.
A Clínica Duo é ainda reconhecida por trabalhos realizados junto à paciente que tem
dificuldade de engravidar. São realizadas
investigação de infertilidade e tratamentos
como ciclo natural, coito programado, inseminação intrauterina artificial e FIV (Fertilização in vitro). Alguns dos procedimentos

são realizados em conjunto com clínica de
fertilidade localizada em São Paulo.
MASTOLOGIA.
Ao encontro do tratamento integral da
saúde da mulher, a clínica também atua
na área de mastologia. Esta especialidade
é responsável pelo cuidado com a saúde
das mamas, através do acompanhamento
de lesões benignas e da prevenção e do
diagnóstico de doenças, como o câncer.
Atualmente, a mastologia realiza cirurgias
conservadoras e mastectomias preservando a boa autoestima da mulher por meio
de técnicas oncoplásticas.
O tratamento humanizado e próximo é
lema na atenção à saúde.
SERVIÇO.
A clínica fica na r. Tiradentes, 299,
Centro, Jacareí. Informações: www.
clinicaduo.med.br.

Conhecimento. Os médicos Belmiro José
Santos de Siqueira, Marieli Dosso de Moraes
de Siqueira e Renato Sérgio Santos de Siqueira

Esse material foi produzido pelo OVALEBrandStudio em parceria com a Clínica Duo
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