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Psicologia Wellness*Apoio Domiciliário

É um programa individualizado e adequado a cada 
pessoa idosa e/ou dependente, prestado no local onde 
reside. 

Cuidados de higiene e conforto
Cuidados do lar
Tratamento de roupa
Confeção de refeições
Administração de alimentação por sonda 
Administração de medicação
Acompanhamento médico e de enfermagem
Apoio psicológico 
Fisioterapia
Atividades na área da animação sociocultural
Atividades lúdicas de acordo com a faixa etária
Acompanhamento ao exterior
Transporte de utentes

Aconselhamento psicológico
Aconselhamento parental
Psicoterapia
Sexologia
Terapia de casal e familiar
Life coaching
Avaliação psicológica e da personalidade

Medicinas

A Medicina é a ciência que versa a prevenção, trata-
mento e mitigação das patologias e distúrbios que 
afetam o organismo Humano, além de dar resposta à 
maioria dos problemas de saúde, deve adotar toda 
uma série de gestos que envolvam quem usufrui destes 
cuidados. É importante uma abordagem geral e regu-
lar dos problemas de saúde em função das queixas 
específicas de cada pessoa. Num sentido amplo, lida 
com a prevenção e cura das doenças humanas.

SwáSthya Yoga

Yoga, é um sistema de prática holística que visa o 
desenvolvimento físico, mental, psicológico e espiritu-
al. Yoga desperta a consciência latente, mística, imor-
tal e infinitas dimensões no interior do ser humano, 
criando em quem pratica uma harmonia que abrange 
todos os níveis do ser desde a saúde física até ao bem-
-estar psicológico, proporcionando um melhor contro-
lo das emoções e aperfeiçoamento da mente.

A nutrição clínica é uma das áreas de atuação dos 
Nutricionistas, onde o foco principal é a prestação de 
assistência nutricional individual. Passa pela avaliação 
e diagnóstico nutricional, com recolha de dados 
clínicos relevantes e história clínica/nutricional do 
utente. Este diagnóstico realiza-se através de medições 
antropométricas.

Envolve ideias de acolhimento, cuidado espiritual, 
proximidade e carinho, que é proporcionado através, 
dos cuidados com o corpo, que são praticados por 
profissionais que têm o objetivo de proporcionar 
momentos inesquecíveis de bem-estar.

Tratamentos de corpo e rosto
Cuidados de mãos e pés
Drenagens linfáticas modelares

* Produtos da marca THALGO (Pioneiros na investigação 
cientifica marinha)

Nutrição

Medicinas Complementares

Fisioterapia

A fisioterapia é o serviço prestado por fisiotera-
peutas que visa desenvolver, manter e restaurar o 
máximo de movimento e capacidade funcional do 
indivíduo.

Consiste num conjunto de exercícios divididos em 
vários graus de dificuldade de forma a ser mais 
direcionado para a reabilitação física. Pode ser 
aplicado individualmente ou em grupo.

Medicina Quântica
Este sistema de Medicina Quântica atua em dois senti-
dos, o do diagnóstico e o da terapia. Sendo bastante 
precisa, tem a vantagem de ser indolor e isenta de 
efeitos secundários, sendo também bastante útil 
quando aplicada às crianças pela dificuldade que estas 
têm em expressar o que sentem

Naturopatia
A Naturopatia serve a Saúde utilizando na sua 
terapêutica unicamente processos naturais, baseando-
-se na premissa de que o corpo possui uma forte capa-
cidade de auto-equilíbrio. A Naturopatia trata os 
doentes e não as doenças e pode ser aplicado em qual-
quer estado clínico. Sendo o seu grande objetivo, a 
prevenção.

Avalia, diagnostica e trata alterações da comuni-
cação humana como linguagem falada e escrita, 
dificuldades de fala, gaguez, distúrbios da voz, 
leitura e deglutição, de etiologia variada, em 
crianças e adultos, competindo-lhe, igualmente, 
atuar a nível da prevenção dessas alterações.

Terapia da Fala

Pilates Clínicos


