O Centro Clinico Senhora da Paz é uma empresa jovem e dinâmica baseada em princípios
como a simplicidade, a eficácia e a excelência nos serviços de saúde que presta, sediada
na Rua 25 de Abril, Ferreiros, Amares.
Considerando o conceito de saúde como sendo multissectorial e multidisciplinar
admitimos que somente enveredando pelos trilhos que conduzem ao futuro
conseguiremos proporcionar à população promoção da saúde e qualidade de vida.
Refletindo nas necessidades da população no que concerne a cuidados de saúde,
norteando a prestação de cuidados em Normas e Orientações Técnicas, salvaguardando os
princípios éticos, morais e deontológicos, assim como as diretrizes de boas práticas no
desenvolvimento da profissão, a equipa multiprofissional do Centro Clinico Senhora da
Paz assume o compromisso de assegurar a prestação de serviços em cumprimento dos
aspetos éticos e legais inerentes ao desenvolvimento da profissão, garantindo a perspetiva
holística do cuidar.
O Centro Clinico Senhora da Paz orgulha-se de ao longo dos 6 anos de existência contar
com a colaboração de excelentes profissionais que muito dignificam o bom nome da
instituição.

Oferta Assistencial
Temos um vasto leque de profissionais de saúde, que colaboram com o Centro Clinico
Senhora da Paz, estabelecendo uma relação de confiança com os nossos utentes,
oferecendo um suporte diferenciado, com atendimento 24 horas por dia, sete dias por
semana.
Desses profissionais fazem parte as mais variadas especialidades médicas, não médicas e
Enfermagem.

Especialidades Médicas:
Cardiologia – Dr. João Costa (Protocolo com a Médis, Advance Care, Sams/Quadros)
Cirurgia Geral – Dra. Sónia Vilaça (Protocolo com a Sams/Quadros)
Clinica Geral – Dr. João Ribeiro (Protocolo com a Advance Care, Sams/Quadros)
Ginecologia/Obstetrícia – Dra. Carla Monteiro
Neurologia – Dra. Ana Margarida Rodrigues (Protocolo com a Sams/Quadros)
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Ortopedia – Dr. Fernando Coelho (Protocolo com a Médis, Advance Care, Sams/Quadros)
Otorrinolaringologia – Dr. Nuno Marçal
Pediatria – Dra. Ana Antunes / Dr. João Nascimento (Protocolo com a Médis, Advance Care,
Sams/Quadros)

Psiquiatria – Dr. Luís Fonseca (Protocolo com a Sams/Quadros)
Urologia – Dr. António Pedro Carvalho (Protocolo com a Médis, Sams/Quadros)
Medicina Interna – Dr. Alberto Leite

Especialidades não Médicas:
Nutrição – Dra. Francisca Costa
Terapia da Fala – Dra. Sara Peixoto (Protocolo com a Sams/Quadros)
Psicologia – Dra. Carla Ribeiro / Dra. Raquel Sousa (Protocolo com a Sams/Quadros)
Podologia – Dra. Leonor Antunes

Enfermagem:
Cinco Enfermeiras colaboram com o Centro Clinico Senhora da Paz em qualquer
atividade inerente á profissão de Enfermagem.
Dessas cinco enfermeiras, três são do concelho de Amares.

Temos a visitação domiciliária (médica e de enfermagem) que possibilita aos utentes que
apresentem alterações biopsicossociais e que estejam impossibilitados, funcionalmente,
de se deslocarem a uma instituição de saúde, recebam cuidados de saúde no seu
domicílio.

Prespetivando a saúde como uma dimensão da nossa qualidade de vida e não o objetivo
de vida, acreditamos ser capazes de abraçar um projeto de colaboração com a Camara
Municipal de Amares que entendemos como sendo o futuro e que permite contribuir para
a promoção e manutenção da saúde da população.
Sem outro assunto de momento,
Subscrevemo-nos com elevada estima e consideração
De V/Exas.
Atentamente,
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