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SERVIÇOS CLÍNICOS

O Clihotel de Guimarães é a unidade ideal para a realização de pro-
gramas de reabilitação, quer em contexto de internamento, quer em 
regime de centro de dia, em função das metas a atingir pelo doente. Os 
nossos programas auxiliam não só na recuperação de uma incapacidade 
motora ou funcional, como também no restabelecimento de gestos e 
tarefas diárias que favorecem a reintegração familiar, profissional e so-
cial. As nossas experientes e multidisciplinares equipas de reabilitação 
neurológica e ortopédica procuram promover a autonomia, a qualidade 
de vida e a auto-estima. 
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RESIDÊNCIA SÉNIOR

Num espaço em que a natureza é uma das melhores companhias, o  
CliHotel de Guimarães assegura aos seus residentes a proximidade do 
que é familiar e o aconchego de uma assistência médica permanente.

UM AMBIENTE CALOROSO…
O quarto, que pode ser decorado com a mobília de sem-
pre e personalizado a gosto, as dinâmicas de convívio, 
animação, estimulação cognitiva e vigilância clínica 
conferem tranquilidade e qualidade de vida aos resi-
dentes. Todos os dias, o chef prepara também refeições 
adequadas à dieta de cada um.

… EM SINTONIA COM A NATUREZA 
Uma caminhada por um jardim de charme ou um 
mergulho na piscina interior, superiormente aquecida 
pelo sol da manhã, são algumas das experiências que 
permitem aos residentes colher o que de melhor a 
Natureza tem para dar.

ONDE TUDO É CALMA…
Para além do conforto do mobiliário geriátrico ergo-
nomicamente adaptado, incentiva-se a proximidade 
com a família, mas também a independência de cada 
residente, sempre em boa companhia.

… TUDO É ATENÇÃO
A prevenção de possíveis factores de risco para a 
saúde dos residentes e os estímulos a um estilo de 
vida que retarde os sinais naturais do envelhecimen-
to ou das degenerescências e acrescente qualidade 
ao dia-a-dia são um imperativo para a nossa equipa 
multidisciplinar, que privilegia respostas precisas e de 
longa duração:

ESPECIALIDADES MÉDICAS E TERAPÊUTICAS
•	 Medicina Geral e Familiar
•	 Medicina Interna
•	 Ortopedia
•	 Cirurgia Geral
•	 Nutrição
•	 Podologia

MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
•	 Fisiatria
•	 Fisioterapia
•	 Hidroterapia
•	 Terapia da Fala
•	 Terapia Ocupacional
•	 Terapia Manual e Osteopatia 

Residência permanente | Residência 
temporária (descanso do cuidador, 
ajustes terapêuticos e programas 
intensivos de neuroreabilitação) | 
Assistência médica e de enfermagem 
24 horas | Cuidados de Saúde de 
convalescença de média e longa 
duração | Tratamento diferenciado e 
integrado de doenças degenerativas

SAÚDE MENTAL
•	 Psiquiatria
•	 Psicologia
•	 Psicologia - Hipnose

SERVIÇO DE ENFERMAGEM

EXAMES DE DIAGNÓSTICO
•	 Cardiologia  ECG
•	 Análises Clínicas

BEM ESTAR
•	 Reiki
•	 Acupuntura
•	 Relaxamento e Spa
•	 Hidroginástica


