
RESIDÊNCIA SÉNIOR | SERVIÇOS CLÍNICOS



CONSULTAS | ESPECIALIDADES MÉDICAS

Com uma visão holística da saúde, o CliHotel de 
Guimarães procurar auxiliar, quer os seus resi-
dentes, quer os seus clientes externos, a viver de 
forma saudável.

•	 Clínica Geral / Medicina Geral e Familiar, 
com enfoque nos cuidados geriátricos

•	 Cirurgia Geral
•	 Medicina Interna
•	 Neurologia
•	 Ortopedia
•	 Psiquiatria
•	 Psicologia
•	 Nutrição
•	 Fisiatria
•	 Podologia (em parceria com o SPODOS – 

Foot Science Center)

MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

O CliHotel de Guimarães é a unidade ideal para 
a realização de programas de reabilitação, quer 
em contexto de internamento, quer em regime 
de ambulatório, em função das metas a atingir 
pelo doente. Os nossos programas auxiliam não 
só na recuperação de uma incapacidade motora 
ou funcional, como, se possível, no restabeleci-
mento de gestos e tarefas diárias que favorecem 
a reintegração familiar, profissional e social. 

•	 Fisiatria
•	 Fisioterapia
•	 Hidroterapia 
•	 Terapia da Fala
•	 Terapia Ocupacional
•	 Terapia Manual e Osteopatia
•	 Programas de Reabilitação
•	 Programas de intervenção neurológica
•	 Reabilitação pós-cirúrgica
•	 Reabilitação Neurológica
•	 Reabilitação Ortopédica
•	 Reabilitação pós AVC
•	 Reabilitação em demências
•	 Reabilitação Desportiva
•	 Reabilitação pós Acidentes de Trabalho e 

Viação
•	 Cinesiterapia respiratória

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

A experiente e especializada equipa de enfer-
magem do CliHotel disponibiliza, a residentes 
e clientes externos, uma extensa variedade de 
cuidados de saúde:

•	 Consulta de enfermagem
•	 Elaboração de plano de cuidados
•	 Monitorização do estado de saúde
•	 Tratamentos de feridas
•	 Entubação e lavagem gástrica
•	 Algaliação



CliHotel de Guimarães

Especializado no envelhecimento saudável, o CliHotel é uma unidade 
com residência sénior, residência temporária, serviços clínicos, cuida-
dos continuados, programas de estimulação e reabilitação física e neu-
rológica e programas de educação e sensibilização para a saúde. Para 
além de residentes e familiares, os nossos serviços clínicos estão dispo-
níveis e são, cada vez mais, solicitados por clientes externos, que aqui 
encontram equipas especializadas em diversas especialidades médicas. 

SAÚDE MENTAL

Mais do que adicionar anos à vida, neste domí-
nio o CliHotel pretende dar mais vida aos anos. 
A preocupação é, por isso, proporcionar os cui-
dados orientados para cada pessoa, mantendo a 
sua capacitação, dando orientações e proporcio-
nando bem-estar físico, psicológico e social. 

•	 Psiquiatria
•	 Psicologia (consulta psicológica e avaliação 

e reabilitação neuropsicológica)
•	 Psicologia - Hipnose

EXAMES DE DIAGNÓSTICO

O CliHotel proporciona a realização de exames 
complementares de diagnóstico num ambiente 
cuidado, em total segurança e com o acompa-
nhamento de profissionais especializados.

•	 Cardiologia - ECG
•	  Análises Clinicas

PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Centradas na prevenção de possíveis factores de 
risco, as nossas terapêuticas, tratamentos e acon-
selhamentos (residentes, doentes, cuidadores e 
familiares) visam um estado geral de boa saúde 
e não apenas o tratamento de uma determinada 
patologia, ao terem em consideração o estado 
físico, mental e emocional dos clientes. 

•	  Nutrição e Deglutição
•	  Mobilidade
•	  Sono
•	  Envelhecimento e a saúde mental
•	  Saúde do pé 
•	  Cuidados específicos de cada doença
•	  Programas de promoção da saúde para 

cuidadores
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HIDROTERAPIA
Residentes e clientes externos podem inscrever-se na classe de 
hidroterapia, que dinamiza exercícios próprios para a preven-
ção e acompanhamento de pessoas com artrose da anca ou do 
joelho, bem como alterações degenerativas da coluna.

E.N. 105, n.º 787
4835-164 Guimarães
Portugal
GPS: 1˚25’04.25’’ N 8˚18’17.46’’ W

T +351 253 424 400
F +351 253 140 951
clihotel@clihotel.pt
www.clihotel.pt
www.facebook.com/CliHotel/


