
O CSB dispõe de uma equipa multi e 
interdisciplinar disponível para si...  
 
 

MÉDICOS 

ENFERMEIROS 

AUXILIARES DE ACÇÃO MÉDICA 

FISIOTERAPEUTAS 

FARMACÊUTICOS 

ASSISTENTES SOCIAIS 

PSICÓLOGOS  

TECNICOS DE REFLEXOLOGIA 

ACUPUNCTORES 

MONITORES HIDROGINÁSTICA, NATAÇÃO E DANÇA 

MASSAGISTAS 

TERAPEUTAS OCUPACIONAIS 

TERAPEUTAS PELA ARTE 

PESSOAL DE COZINHA E RESTAURAÇÃO 

PESSOAL DE LIMPEZA  

Complexo Sta. Bárbara 
Rua de Sta. Bárbara, 93   Marquiteira 

2530 - 729 Lourinhã 

Tel. 261 416 570     Fax 261 416 579 

ametic.crsbarbara@gmail.com 

www.crsbarbara.com 

 

 

AMETIC 

Av. João Paulo II, Ed. Marvi II, Lt.2, Lj. 11 

1950-152 Lisboa 

Tel. 218 394 373  Fax 218 394 350 

ametic.lisboa@gmail.com 

www.ametic.pt 

 

As Residências  de Campo e Mar do 
CSB são um local tranquilo  
 
 

 

USUFRUA DAS  SEGUINTES   
INFRAESTRUTURAS 
 

PISCINA AQUECIDA 

SALÃO MULTIUSOS 

SALA DE  JANTAR 

SALA DE  JOGOS 

SALA  DE  LEITURA 

SALA  DE  ARTES  DECORATIVAS 

SALA  DE  INFORMÁTICA 

SALA INFANTIL 

SALA DE  MASSAGEM 

GINÁSIO  

CAMPO DE  TÉNIS 

SAUNA 

JACUZZI 

CABELEIREIRO 

JARDINS 

CAPELA 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO 

COZINHA  

RECEPÇÃO 

SALAS DE  ENFERMAGEM 

CONSULTÓRIOS MÉDICOS 

LAVANDARIA 

 

Grupo Grupo 



saúde lazer bem-estar 
CUIDADOS DE SAÚDE 
 

O CSB possui uma equipa multidisciplinar na 

área da saúde para lhe proporcionar, em 

ambulatório ou internamento, toda a assistên-

cia necessária: várias especialidades médicas, 

enfermagem 24 horas/dia, fisioterapia, psico-

logia, hidroterapia, entre outras. 

 

Programa pioneiro em tratamento Multidiscipli-

nar da Dor Crónica. 

 

Visite-nos para mais informações. 

A IMPORTÂNCIA DO LAZER 
 

A saúde do ser humano depende de um con-

junto variado de factores. O lazer e as activi-

dades lúdicas são parte importante do equilí-

brio físico e psíquico. 

 

O CSB disponibiliza um conjunto de activida-

des nesta área: ateliers de artes e ateliers de 

expressão, workshops vários, animação musi-

cal, caminhadas, visitas a locais de interesse 

na região e zonas limítrofes. 

BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA 
 

Sentir-se bem consigo mesmo é uma dimensão 

fundamental da nossa existência. A auto-estima 

faz parte da nossa saúde física e psíquica.  

 

Cientes deste aspecto fundamental, o CSB 

possui os seguintes serviços: natação e hidrogi-

nástica, cabeleireiro, sauna e jacuzzi, massa-

gem terapêutica, reflexologia, acupunctura, 

relaxamento e meditação. 

 

Organizamos também retiros com programas 

específicos. 

  Vantagens do Programa: 
 

Projecto pioneiro realizado numa perspectiva holística e integrada 
com óptima relação custo / qualidade (value for money) 

Redução do absentismo e presenteísmo 

Ganhos em qualidade de vida. O bem-estar e o equilíbrio psicofísico  
produzem profissionais mais criativos 

Renovação da auto-estima e auto imagem  e  aquisição de novas 
aptidões psicofísicas que resultam em melhora da produtividade 

Autoconhecimento através da chamada “Tensão Criativa” 

Aquisição de competências para auto-tratamento 

Estadia em vivendas T1 
 

  Desvantagens do Programa: 
 

Perca de 5 ou 10 dias de férias 

Não é um programa acessível a toda a população 

Requer empenhamento pessoal 
 
   Inovação 
 

Criação pelas empresas do “Prémio Saúde e Bem Estar”, destinado à  
       valorização do desempenho dos seus colaboradores 

O Programa é constituído pelas seguintes actividades: 
 

Avaliação multidisciplinar, elaboração de PIT - Plano Individual de Tratamento, fisioterapia, hidroterapia, acupunctura, reflexologia, massa-

gem, nutrição, terapia pela arte, meditação, formação em auto-tratamento e outras áreas relevantes, lazer, torneio de jogos de salão, caminhadas, 

visitas a locais de interesse, observação astronómica, avaliação final com plano de alta e auto acompanhamento pós-programa. 

 

Destinatários: Pessoas com dor crónica, activos a nível profissional, idade entre os 35 e os 60 anos, tratamento em internamento em vivendas 

T1, duração mínima de 8 dias e máxima de 15 dias. 

DOR CRÓNICA 
 

Dependendo da etiologia, a dor crónica pode causar uma série de sintomas tais como: desconforto, dor súbita e aguda ou somente ardor, sentida num único ponto ou numa área ampla; aparece 

gradualmente ou subitamente, podendo originar espasmos musculares ou rigidez. A Dor Crónica é responsável por uma percentagem significativa de absentismo e presenteísmo laboral, sendo 

também causa de sofrimento e condicionante da produtividade.  

 

Programa de Tratamento e Reabilitação da Dor Crónica em Portugal com as seguintes características: 
 

Localizado num complexo criado de raiz com todos os equipamentos necessários para prestar serviço de qualidade nesta área; unidade auditada pelo MS; localização em meio campestre a 5 km do 

mar com 2,5 hectares; abordagem holística, equipa multi e interdisciplinar, PII - Programa individualizado e personalizado, internamentos de 8 ou 15 dias, auto-seguimento pós programa visando a 

diminuição de recidivas. Boa acessibilidade através da A8 / A1 e A29 pela N8-2 Lourinhã. 


