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O coração é o órgão do corpo humano responsável por bombear o sangue para
os restantes órgãos. O coração é maioritariamente constituído por músculo, que
consegue ter capacidade contráctil graças a uma espécie de sistema elétrico
que coordena a contração das câmaras cardíacas. O sangue bombeado é
responsável por transportar oxigénio e nutrientes para os vários tecidos. Para conseguir realizar a sua
função de bomba, o coração necessita de um adequado funcionamento do sistema elétrico e de um
fornecimento apropriado de oxigénio e nutrientes através das artérias coronárias.

A Cardiologia é o ramo da medicina responsável pelo diagnóstico e tratamento
das doenças que afetam o coração e o sistema cardiovascular.

Dr. Júlio Gil (Formação Específica em Cardiologia no Centro Hospitalar Tondela-Viseu)

Cardiologia

Sendo um exame inofensivo e pouco dispendioso, é da maior utilidade para o estudo do coração.

O ECG é também de grande valor na avaliação de outros tipos de
anormalidades cardíacas, incluindo doenças das válvulas cardíacas,
cardiomiopatia, pericardite e sequelas cardíacas da hipertensão arterial.

O ECG avalia a atividade do músculo cardíaco e detecta possíveis alterações e
distúrbios que possam comprometer a prática regular de determinadas
atividades físicas.

Parceria com JS Clínica

Electrocardiograma

Temos acordos e convenções com: SNS, ADSE, ADM/IASFA, CGD, Medis,

Também colocamos ao seu dispor o Serviço de Colheita ao Domicilio, para os
utentes com dificuldades em se deslocarem e a todos os que pretendam a
colheita no seu lar.

Realizamos análises clínicas numa vasta gama de valências (bioquímica,
hematologia, imunologia,...)

BeiraLab - Lab. da Casa de Saúde de S. Mateus

Análises Clínicas
(Segunda a Sábado das 8h às 11h)

As lesões que mais usualmente afetam o desportista são: as entorses, as contusões, as lesões
musculares e articulares, as fraturas, e, por último mas não menos importantes, as lesões da pele e
unhas (pé de atleta, bolhas, fissuras, hiperqueratoses, onicocriptoses, entre outras).

A podologia trata desde o desportista amador ao desportista de elite. Tem como objetivo a prevenção,
o diagnóstico, e o tratamento das lesões no atleta. Para isso, os podologistas recorrem a uma
avaliação pormenorizada, que inclui, entre outros aspetos, um exame biomecânico geral, uma
avaliação postural, muscular, articular, morfológica e funcional ao atleta.

Os pés sustentam o nosso corpo, podendo gerar desequilíbrios em caso de deformações.

Numa consulta de Podologia poderá obter uma análise pormenorizada do estado dos seus pés e, com
o aconselhamento de um profissional especializado, conhecer os cuidados que deve ter.

A Podologia é a área da saúde que se dedica à realização de uma avaliação do
estado geral de saúde dos seus pés e da sua influência no organismo, bem
como do diagnóstico e tratamento das diversas patologias que afetam os pés.

Já pensou na importância dos seus pés? Os pés são a base de sustentação do
organismo humano, são eles que suportam o peso do corpo e permitem a
nossa locomoção, ficando sujeitos a uma enorme tensão e a um grande
desgaste.

Podologia Infantil
Podologia Adulto
Podologia Geriátrica (Idoso)
Podologia Desportiva

Dr. Fernando Tavares

Podologia

O conjunto de sintomas que poderá estar associado a patologia cardíaca são dor no peito,
palpitações, falta de ar, desmaios, tonturas, entre outros, podendo necessitar de consulta por
Cardiologista.

Atualmente, a doença cardiovascular é a principal causa de morbilidade e mortalidade em Portugal.
Desse modo, torna-se extremamente relevante o tratamento atempado e adequado da patologia
cardíaca e cada vez mais toma nova importância a área da prevenção cardiovascular.

Acupuntura Médica / Medicina Tradicional Chinesa

- Dor pós-operatória e pós-extração dentária
- Nevralgia facial
- Cefaleia de tensão
- Enxaqueca
- Fibromialgia
- Dores osteoarticulares por osteoartrose (joelho, tornozelo)
- Tendinopatias (aquiles, epicôndilo)
- Cervicalgias
- Lombalgias
- Síndrome do túnel cárpico
- Dores primárias miofasciais
- Vómitos e náuseas da gravidez e pós quimioterapia
- Recuperação pós AVC
- Cólon irritável
- Doenças de adição
- Bexiga hiperativa
- Depressão e ansiedade
- Asma
- Dismenorreia
- Rinite alérgica
- Distúrbios da fertilidade

A acupuntura poderá ter uma elevada probabilidade de sucesso em situações clínicas como:

Designa-se por acupuntura médica quando é praticada por médicos e tendo sempre por base um
diagnóstico médico, que deverá ser estabelecido antes do início do tratamento. Só um médico tem a
capacidade para realizar um diagnóstico médico. A acupuntura deverá ser aplicada apenas quando
for a melhor opção terapêutica, de acordo com o diagnóstico estabelecido.

A acupuntura é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma
técnica terapêutica complementar à medicina convencional. Nesta técnica,
agulhas metálicas sólidas e extremamente finas são inseridas no corpo e tem
como objetivo influenciar o funcionamento do sistema nervoso central (cérebro
e medula espinhal), através da estimulação dos nervos periféricos. Poderá
ainda influenciar o funcionamento do sistema endócrino e imunitário.

Dr.ª Telma Pereiro (Formação Específica em Medicina Interna no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, e
Pós-Graduada em Acupuntura Médica)
Inês Oliveira (Medicina Tradicional Chinesa)

Muitas lesões desportivas são o resultado do uso excessivo das nossas estruturas músculoesqueléticas, sobrecarregando-as com demasiada intensidade e frequência. São notáveis as
disfunções mecânicas no seio do desporto, distensões musculares, tendinites, dores articulares, entre
muitas outras são tratadas pela osteopatia.

O tratamento osteopático envolve técnicas manuais, incluindo técnicas de tecidos moles,
alongamento, mobilização, inibição e manipulação.

As lesões desportivas são quase sempre uma constante e a Osteopatia pode ser uma grande aliada
para amadores entusiastas, atletas de alta competição, viciados em ginásio ou simplesmente para
quem gosta de manter a forma.

A Osteopatia é um sistema de avaliação e tratamento que visa restabelecer a função das estruturas e
sistemas corporais, agindo através da intervenção manual sobre os tecidos. Este tratamento procura
recuperar o estado de equilíbrio natural do corpo, sem recorrer a fármacos ou a cirurgia, sempre que
se demonstre adequado.

O bem-estar geral depende da harmoniosa interdependência funcional entre o esqueleto, os
músculos, os ligamentos e os tecidos conjuntivos. Qualquer alteração ou patologia que afete estas
estruturas irá condicionar o seu nível de vitalidade.

O osteopata não elimina apenas as consequências do problema, procura sempre desvendar a razão
do sintoma para poder curar o doente.

A osteopatia é recomendada e incentivada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) como prática de saúde.
O campo de tratamento é muito amplo pois abrange todo o corpo humano. Esta
pode tratar as doenças como ciáticas, lombalgias, dorsalgias, cervicalgias,
escolioses, hérnias discais, torcicolos, entorses, tendinites, epicondilites,
síndromes do túnel cárpico, dores nos ombros, problemas da articulação
temporo-mandibular (ATM), tensões e contracturas musculares e todos os
problemas decorrentes de acidentes de viação, quedas, fraturas ou cirurgias.

Osteopatia Infantil
Osteopatia Adulto
Osteopatia Geriátrica (Idoso)
Osteopatia Desportiva

O psicólogo é um profissional que intervém nas várias etapas de
desenvolvimento do ser humano: infância, adolescência, vida adulta e velhice,
perante as seguintes situações:

(Cont.)

O principal problema é a criança não se fazer entender, o que pode prejudicar a socialização com os
amigos, a participação em atividades da escola, trazer constrangimentos para a criança e dificultar o
processo de alfabetização. O facto de serem só as crianças a necessitar da ajuda de um Terapeuta
da Fala é, na verdade, um mito.

Quais os problemas que as alterações de fala podem causar?

A Terapia da Fala é muito mais do que a fala! Segundo a International
Association of Logopedics and Phoniatrics (2010), o Terapeuta da Fala é o
profissional responsável pela prevenção, avaliação, intervenção e estudo
científico das perturbações da comunicação humana, assim como da
deglutição.

Terapia da Fala Crianças
Terapia da Fala Adultos

Terapeuta Raquel Santos (Infantil)
Terapeuta Ana Luísa Saraiva (Adultos)

Terapia da Fala

Geralmente o psicólogo faz uma avaliação da situação e define com a pessoa um plano de
intervenção a seguir, cabendo à mesma decidir se pretende avançar.

Poderá também ajudar a obter maiores níveis de rendimento académico e profissional, desenvolvendo
áreas como a motivação, gestão de tempo e do stress, hábitos e métodos de estudo/trabalho, etc.

- Dificuldades de aprendizagem/Desenvolvimento infantil;
- Problemas típicos da adolescência;
- Alterações emocionais ou do humor;
- Problemas de comportamento;
- Dificuldades relacionais;
- Quadros depressivos;
- Ansiedade e stress;
- Perturbações alimentares e etc.

Psicologia
Dr.ª Anabela Almeida
Dr.ª Tânia Figueiredo

Osteopatia

Dr. José Pedro Loureiro
Dr. Leonel Almeida

(Cont.)

Quantas sessões são necessárias?
Cada organismo irá responder a lipoaspiração não invasiva de uma forma específica e única, no
entanto e em média são necessárias entre oito a doze sessões.

A cavitação faz perder peso?
É visível uma perda evidente de volume, devido à remoção de gordura acumulada.

A cavitação é um processo doloroso?
A cavitação, ou lipoaspiração não invasiva, não é de todo um tratamento estético doloroso. Funciona
com base em ultra-sons de baixa frequência que não apresentam efeitos secundários.

A cavitação tem riscos?
Não, a cavitação é um tratamento não invasivo sem qualquer procedimento
cirúrgico e que não necessita de anestesia. Não implica qualquer tipo de cortes,
cicatrizes ou período de recuperação.

Inclui Radiofrequência, Electroestimulação e Pressoterapia.

Esteticista Cristina Sant'Ana

Cavitação

Temos uma vasta gama à sua disposição: Cativação, Fotodepilação, Depilação,
Verniz gel, Verniz normal, Maquilhagem, entre outras.

Disponibilizamos alguns dos mais avançados tratamentos de corpo, eficazes, e
adotamos as técnicas mais atuais.

No nosso espaço, encontra toda uma gama de cuidados de beleza, com foco
na mulher, e em tudo o que a faz feliz.

Esteticista Cristina Sant'Ana

Estética

Particularmente nos adultos existem perturbações que originam dificuldades na comunicação,
nomeadamente as afasias, disartrias e apraxias, resultantes de lesões adquiridas no sistema nervoso
central e periférico, como por exemplo acidentes vasculares cerebrais, tumores, traumatismos crânioencefálicos ou doenças degenerativas. Infelizmente, este tipo de dificuldades é muito comum na
população adulta e idosa, sendo indispensável a intervenção por parte de um Terapeuta da Fala.

No entanto, a terapia da fala é uma área bastante abrangente, podendo ajudar bebés, crianças,
adultos e idosos com dificuldades nas áreas da comunicação, linguagem, fala, voz, deglutição,
alimentação, motricidade e sensibilidade orofacial.

Além da eliminação do pelo, o equipamento SHR está ainda indicado para situações de acne,
manchas e fotorejuvenescimento.

É possível trabalhar peles negras e bronzeadas sem qualquer risco, mesmo no verão, recomenda-se
apenas que seja aplicado um protetor solar durante alguns dias, a quando da exposição solar.

Esta tecnologia é eficaz na remoção do pelo escuro ou louro e pode ser utilizada em fotótipos de pele
IV e V uma vez que os efeitos colaterais são muito reduzidos. No caso do pelo mais grosso, a SHR
oferece vantagens importantes, sendo que grandes áreas podem ser tratadas rápida e facilmente.

Não há qualquer necessidade de aplicação de cremes anestésicos ou arrefecimento externo, porque
o punho do aquecimento é refrigerado.

A Fotodepilação SHR foi desenvolvida com base na Advance Fluorescence
Technology (AFT), uma tecnologia que utiliza densidades de energia mais
baixas, do que as utilizadas habitualmente. Ao contrário de outros tratamentos semelhantes em que
são aplicadas frequências desnecessárias e que consomem a água da pele (950-1200nm), o filtro
específico SHR torna a fotodepilação praticamente indolor.

A Super Hair Removal (SHR) diferencia-se de todos os outros métodos de
depilação usados agora. A tecnologia SHR vem assim revolucionar os sistemas
convencionais de depilação. Trata-se de uma inovação de origem israelita que
combina o sistema a laser com a luz pulsada.

Esteticista Cristina Sant'Ana

Fotodepilação SHR

Também não é recomendado a adolescentes, pessoas com elevados índices de triglicéridos e
colesterol, com cicatrizes, hérnias, ou doenças de pele na zona a tratar.

Qualquer pessoa pode fazer cavitação?
Este tipo de cuidado estético pode ser feito por todos os que não apresentem as seguintes situações:
mulheres grávidas ou em período de amamentação, pessoas com doenças hepáticas, com implantes

dieta equilibrada, fizer exercício físico, verá que os resultados se prolongam no tempo, no entanto
recomenda-se a manutenção periódica.

A gordura removida pode voltar a aparecer?
Durante as sessões de cavitação as células adiposas responsáveis pelo armazenamento da gordura

Quais as áreas do corpo?
As zonas em que habitualmente se aplica este tratamento são: pernas, abdómen e nádegas.

Quanto tempo entre sessões?
O ideal ou o mais aconselhável será fazer uma sessão por semana.

Nutrição

A consulta de nutrição visa adequar planos alimentares equilibrados para
diversas doenças, bem como aconselhamento de planos nutricionais para uma
alimentação e hábitos de vida saudáveis.

(Cont.)

Tem por fim ajudar-nos a vencer e lidar com problemas e distúrbios de natureza psicológica e
psicossomática, dificuldades emocionais, superar hábitos e vícios, traumas, etc. É uma terapia segura
e natural que utiliza a hipnose, sugestões positivas e estratégias de mudança e conta com muitas
técnicas e abordagens diferentes.
Aquilo que é feito na hipnoterapia é induzir e aprofundar um estado natural em que entramos tantas
vezes ao dia um estado leve de auto-hipnose e ajudar a usá-lo construtivamente. Todos podem
experimentar a hipnose desde que essa seja a sua vontade.

A Hipnoterapia ou Hipnose Clínica é o uso da hipnose com a finalidade de ajudar o paciente a vencer
e lidar com problemas e distúrbios de natureza psicológica e psicossomática, dificuldades emocionais,
superar hábitos e vícios, traumas, etc. Hipnose Clínica, Hipnoterapia ou Hipnoterapia Clínica, é o uso
da hipnose em terapia. O que significa que os tratamentos não são feitos pela Hipnose, mas sim em
hipnose.

durante o qual o indivíduo sente um profundo relaxamento físico e emocional. O
estado de transe hipnótico é um estado de concentração profunda e absoluta,
em que o paciente foca toda a sua atenção no que lhe é dito, mantendo-se
sempre consciente, nunca perdendo a sua compostura nem fazendo nada
contra a sua vontade.

Terapeuta Joana Pires

Hipnoterapia

O Nutricionista é o profissional de saúde que desenvolve funções de estudo,
orientação e vigilância da alimentação e nutrição, quanto à sua adequação,
qualidade e segurança, em indivíduos ou grupos, na comunidade ou em
instituições, incluindo a avaliação do estado nutricional, tendo por objetivo a promoção da saúde e do
bem-estar e a prevenção e tratamento da doença, de acordo com as respetivas regras científicas e
técnicas.

Dr.ª Aline Maia

É uma terapia psicocorporal que aborda o ser humano como um todo, através de técnicas de
massagem e técnicas de psicoterapia, que incluem diálogo e exercícios energéticos, libertamos a
tensão física e emocional, desbloqueamos a respiração e o fluxo energético do corpo.

Um corpo que se encontra contraído não emana beleza, luz ou harmonia. Um
corpo em expansão emana saúde, beleza e muita luz.

Sente que vive em constante tensão? Sente em muitos momentos da sua vida,
ansiedade, medo e insegurança/frustração? Reprime as suas emoções?
A terapia pode ajudá-lo (a)!

Terapeuta Jacinta Valverde

Terapia Psicocorporal / Massagem Biodinâmica

Percorremos chakras (pontos de fluxo de energia no corpo) e vidas passadas, fazendo uma limpeza
áurica para nos deixa preenchidos com a nossa energia essencial.

Trazemos ao consciente o que está no inconsciente, facilitando a compreensão
e o desbloqueio de problemas, comportamentos padrão, programas e
eventualmente doenças e vícios.

A Leitura da Aura revela o nosso estado interior, emoções pensamentos e
potenciais. Descobrimos os registos do passado e as tendências do presente
que ajudam a determinar o futuro.

Terapeuta Joana Pires

Leitura da Aura

- Problemas de Auto-Confianca/Auto-Estima
- Depressão
- Ansiedade e Stress
- Controlo de Peso
- Medos e Fobias
- Ataques de Pânico
- Sentimento de Culpa
- Insónia
- Tabagismo
- Anorexia/Bulimia
- Sofrimento/Pesar
- Vencer o Trauma

Situações em que a Hipnoterapia pode ajudar:

A prática de Yoga é uma ferramenta importante de equilíbrio físico, mental e emocional, ajudando a
relaxar, a suprimir pensamentos e emoções negativas e a encarar a vida de uma forma mais feliz e
positiva. Estudos científicos comprovam que o yoga atua a nível de todos os sistemas orgânicos, é
uma excelente ferramenta de gestão da saúde e do bem-estar. A prática contínua de yoga permite
desenvolver a criatividade e abrir as portas dos sentidos internos, adormecidos na maior parte dos
praticantes. Aproveite esta excelente oportunidade para adotar um estilo de vida mais saudável.

Quais os benefícios da prática de Yoga?

O Yoga é uma prática que procura trabalhar o ser humano como um todo. Pela
sua forma holística de encarar a pessoa, o Yoga, é uma prática com efeitos
marcante s ao nível do corpo, mas também da mente, das emoções, sendo uma
prática que pode ter um efeito transformador em todos os aspetos da vida física
e psicológica de quem pratica.

Terapeuta Jacinta Valverde

Yoga

É uma terapia complementar integrativa, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Trata o físico, o psíquico, o mental e até o espiritual com resultados concretos no tratamento de
ansiedade, stress, depressão, insónia, medo e insegurança, entre outras. Não tem contraindicações
podendo ser aplicado a pessoas de todas as idades.

É preventivo e harmonizador, agindo sempre na causa dos problemas. É uma
terapia absolutamente inofensiva e, por isso, é um tratamento prático e
inofensivo.

O Reiki atua profundamente no indivíduo, tratando-o como um todo. É uma
técnica natural de cura, em que através da imposição das mãos é transmitida
energia.

Terapeuta Jacinta Valverde

Reiki

Yoga Infantil

As aulas de Yoga para crianças são aulas divertidas, com jogos não
competitivos, que estimulam a cooperação e o trabalho de equipa e valorizam
as particularidades de cada criança.

Vivemos os nossos dias cheios de stress e ansiedade, pressionados pelo
relógio, pela escola e pelas agendas cheias de atividades!

O exame médico-desportivo tem três objetivos principais:

A Medicina Desportiva é uma especialidade médica cuja missão se centra na
proteção da saúde do atleta, promovendo a prevenção, o diagnóstico, o
tratamento e a reabilitação de lesões e contribuindo para uma otimização do
rendimento desportivo.

Este é um exame que deve ser feito anualmente.

- Identificar algum tipo de patologia médica que torne o desporto um risco para
o atleta
- Identificar patologias e/ou alterações prévias que necessitem reabilitação, ou devam ser corrigidas
numa perspetiva de prevenção/tratamento das lesões
- Orientar o atleta de acordo com o desporto que pratica

Dr. Joaquim Barbosa

Medicina Desportiva

Nestas aulas, pretende-se que a criança se sinta respeitada, acarinhada, segura e alegre, permitindo
que se torne confiante, harmoniosa e feliz!

Benefícios para as crianças:
- Promove o relaxamento e a concentração
- Estimula o sentido estético e a criatividade
- Promove a auto-estima, a auto-confiança e o auto-conhecimento
- Combate a ansiedade e o stress
- Trabalha a coordenação motora e o equilíbrio
- Promove bons padrões respiratórios
- Equilibra o sistema nervoso e o sistema endócrino
- Fortalece o sistema imunitário
- Aumenta a capacidade de assimilação intelectual
- Desenvolve o espírito de grupo e a cooperação
- Promove uma consciencialização ecológica e humanitária

Através de histórias, músicas, jogos de grupo, relaxamentos, pintura e escrita criativa, cultivam-se os
princípios da não violência, da verdade, da paz e da alegria enquanto as posturas, preparam o corpo
para o desenvolvimento da inteligência e das emoções.

Dr.ª Aline Maia

Formação Rodoviária

O regime horário obedecerá a um cronograma previamente definido, que será disponibilizado a todos
os participantes antes do arranque de cada curso.

Os cursos serão realizados em regime pós-laboral.

O curso prevê uma duração de 90 horas.

par da educação) perante os novos desafios que surgem no país e, na União
Europeia: globalização, envelhecimento da população, emergência e utilização
crescente de novas tecnologias e consequente necessidade de atualização e
aquisição de competências.

A formação profissional assume um papel central e de crescente importância (a

IFR - Instituto de Investigação e Formação Rodoviária

Formação Inicial Pedagógica de Formadores (CCP)

- Motoristas de Táxi
- Condutor de Transporte Coletivo de Crianças
- Condutor de Transporte de Matérias Perigosas
- Condutor de Veículos Prioritários
- Condutor de Veículos Pesados de Passageiros
- Condutor de Veículos Pesados de Mercadorias
- Exames para Portadores de Deficiência
- Averbamento Menção Grupo 2

- Instrutores de Condução
- Examinadores

À data de revalidação da carta de condução, a partir dos 50 anos, é obrigatório
fazer Avaliação Psicológica de Condutores:

Formação rodoviária ou reciclagem de CAM, TCC, ADR, Motorista de Táxi,
Tacógrafo, Segurança em máquinas, entre outros.

IFR - Instituto de Investigação e Formação Rodoviária

Usufruem de desconto de 10% nas consultas/tratamentos de Podologia, Osteopatia e Medicina
Desportiva.

ACOF
ACROF
ATMA Clube
GapaFit
GDOF
MOVE Martifer Gym

Os atletas inscritos e com mensalidade paga nos seguintes grupos:

Protocolos (10% de desconto)

- Audiograma e Timpanograma
- Biópsias
- Citologias
- Ecocardiograma
- Ecodoppler
- Ecografia
- Electromiografia
- Holter
- Impedância
- Mapa
- Prova de Esforço
- Prova Funcional Respiratória
- Rinoscopia e Laringoscopia

Bem como dos seguintes exames:

- Cardiologia
- Cirurgia Geral, Oncológica e Vascular (varizes)
- Clinica Geral
- Dermatologia
- Endocrinologia
- Gastrenterologia
- Ginecologia e Obstetrícia
- Imuno-Alergologia
- Medicina Interna
- Neurocirurgia
- Neurologia
- Oftalmologia
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia
- Pediatria
- Pneumologia
- Reumatologia
- Sexologia Clinica
- Terapia de Casal
- Urologia

Esta dispõe das seguintes especialidades:

Estabelecemos uma parceria com a JS Clínica Médica. Se fizer a marcação de
exames e consultas na Percursos Camp, terá maior rapidez e descontos
exclusivos.

Parcerias (10% de desconto)

JS Clínica Médica

