
SINTA-SE SEMPRE 
EM BOA COMPANHIA
Estamos sempre ao seu lado, ajudando 
a preservar a sua autonomia e as suas rotinas.
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aqui
saiba mais 

https://serenityportugal.lpages.co/a/


Sempre ao seu lado, quando precisa de orientação, 
aconselhamento ou ajuda para as tarefas do dia-a-dia. Seja 
apoio na compra de mercearias, carro e motorista para ir 
ao médico, entrega de medicação  no domicílio, entre 
outros.
 
A sua Linha de Apoio Médico, disponível todos os dias, 24 
horas por dia. Sinta a segurança de ter um profissional de 
saúde à distância de um telefonema, todos os dias e a 
qualquer hora.

Para maior comodidade e conforto, um técnico certificado 
irá ao seu encontro, poupando tempo e dinheiro.

Consultas de Nutrição e Psicologia online, pois o 
acompanhamento permanente do seu bem-estar físico ou 
psíquico são fundamentais para uma vida mais plena.

Fazemos a gestão clínica do paciente como um todo e não 
apenas da doença, por isso temos uma equipa de 
profissionais médicos, nas diferentes especialidades, 
disponível para fazer o acompanhamento no conforto 
do domicílio, adequando e respeitando o tratamento ao 
contexto familiar e de vida do paciente.

Através da mais recente tecnologia, monitorizamos os 
sinais vitais e as rotinas. Permite ainda definir o perímetro 
geográfico e localização através de georreferenciação 
(ideal para pessoas com demência ou Alzheimer). Mesmo 
a sós, sinta a confiança de estar sempre acompanhado.

Seja para cozinhar, realizar a rotina de higiene do paciente 
ou apenas para fazer companhia, pelo tempo que precisar.

Em casos de reabilitação ou manutenção de condição 
física, um fisiologista fará o melhor acompanhamento 
de cada paciente.
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O que temos para lhe oferecer?

serenity-portugal.com

Na Serenity trabalhamos, de forma incansável, para que cada 
pessoa conserve a sua autonomia e bem-estar. Apoiamos a 
conquista de rotinas mais saudáveis e experiências mais 
gratificantes, junto dos seus familiares e amigos.

930 422 191
969 888 448

Temos a solução  mais adequada para o seu caso.
Mais informações:

geral@serenity-portugal.com


