
Consigo em todos os momentos

Temos como propósito romper a ideia de que o apoio domiciliário é apenas para a população
sénior, fornecendo cuidados domiciliários Gerais e Especializados para todas as pessoas em
situação de dependência. 

O que nos diferencia é a capacidade de intervir, através de uma ampla diversidade de produtos
e serviços, na promoção, manutenção e recuperação da qualidade de vida da pessoa/família,
durante todo o seu ciclo de vida. Queremos ser uma referência através de metodologias
diferenciadas, formação especializada e práticas inovadoras baseadas na evidência.

Cuidados ao adulto e idoso

Dispomos de uma equipa totalmente disponível para si, podendo ir desde um simples
acompanhamento até ajudar nas tarefas domésticas e/ou nos cuidados clínicos mais
especializados.

Acompanhamento diário em domicílio e/ou em deslocações

Cuidados de higiene

Cuidados de enfermagem

Acompanhamento médico de diferentes especialidades 
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Tratamento de feridas

Desenvolvemos sistemas de trabalho exclusivos e
direcionados ao tratamento avançado de feridas.

Contamos com uma equipa especializada no tratamento
de feridas, incluindo Enfermagem, Cirurgia Plástica,
Cirurgia Vascular, Dermatologia, Podologia, entre
outros.

Focamos os nossos esforços na melhoria imediata da sua qualidade de vida (dor, sono,
mobilidade, etc.) para conseguir que a ferida não afete o seu dia-a-dia, através de planos de
cuidados personalizados e específicos para si (e sua família).

Perguntas frequentes

Como posso usufruir dos vossos serviços?

Basta entrar em contacto connosco através do nosso e-mail, do nosso telefone ou do nosso
website. 
Responderemos o mais brevemente possível a fim de marcar uma consulta de enfermagem
presencial, onde serão determinadas as necessidades existentes e estabelecido um plano
personalizado de intervenção. 

Quais os custos envolvidos? 

Serão definidos mediante a intervenção necessária. 
Após a primeira consulta, entraremos em contacto consigo a informá-lo detalhadamente do
orçamento definido para o seu plano de cuidados. 

Antes Depois

5 semanas
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