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Clínica D. Sancho I

Uma Medicina
humanizada
que é referência
na Beira Interior
Em busca de um projeto verdadeiramente diferenciado na área
da Saúde, o ExLibris® atravessou a
Serra da Estrela e, na cidade mais
alta de Portugal, encontrou a Clínica D. Sancho I: um Centro de Medicina e de Enfermagem que, respondendo aos mais elevados padrões de
qualidade, disponibiliza uma vasta
oferta assistencial que tem evoluído progressivamente desde a sua génese, em 1995. Neste sentido, apesar
de estar situada numa das artérias
mais emblemáticas da cidade da
Guarda – Avenida Rainha D. Amélia –, o seu âmbito de atuação é mais
abrangente, recebendo também pacientes provenientes do distrito de
Castelo Branco.
Assumindo-se, assim, como uma
incontornável referência na Beira Interior, a Clínica apresenta um
quadro clínico credenciado e altamente qualificado, onde se incluem
médicos especialistas de diversas
áreas, tais como a Ginecologia e
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Obstetrícia, a Pediatria, a Pedopsi- cho I dispõe de instalações moderquiatria, a Pneumologia, a Urolo- nas, com acesso para pessoas com
gia, a Neurocirurgia, a Endrocrino- deficiência, onde se incluem gabilogia, a Cardiologia, a Reumatologia, netes médicos, salas de tratamento
a Ortopedia, a Otorrinolaringologia, e de Enfermagem, bem como um gia Neuropsicologia e a Dermatolo- násio apto para a realização de curgia a Laser. Para além da resposta sos de preparação para o parto, maspromovida nestes domínios da Saú- sagem infantil e Fisioterapia.
de, a Instituição tem-se distinguido,
igualmente, pela aposta em áreas Uma Clínica vocacionada
complementares como Enferma- para todos
gem, Nutrição, Terapia da Fala, Au- Ao dar os primeiros passos nesta
diologia, Fisioterapia e, ainda, Pila- Instituição onde a força motriz é o
tes. Cumulativamente, a oferta da paciente, apercebemo-nos, de imeClínica estende-se, ainda, a outras diato, que a sua filosofia é norteada
valências como: Análises Clínicas pela prestação de um serviço de proe exames complementares de diag- ximidade para com as famílias, uma
nóstico nas áreas de Pneumologia vez que aqui é possível acompanhar
(Provas Funcionais Respiratórias, cada indivíduo ao longo de todas as
Testes Cutâneos de Alergia, Polis- etapas da sua vida. Prova disso é o
sonografias/Estudos do Sono), de facto de grande parte dos pacienGinecologia e Obstetrícia (Ecogra- tes apresentar uma relação afetiva
fias 4D e CTG) e de Urologia (Bióp- quase embrionária com a Instituisias e Ecografias).
ção, visto que o apoio clínico iniciaPara dar uma resposta efetiva -se ainda na fase de gestação quannestes domínios, a Clínica D. San- do as futuras mamãs escolhem este

Situada em pleno coração da cidade da Guarda, a
Clínica D. Sancho I dispõe de recursos humanos
altamente qualificados e está vocacionada para a
Medicina preventiva e curativa de excelência. Tendo,
assim, como missão a prestação de um serviço de
saúde de qualidade, a Instituição disponibiliza um
vasto leque de especialidades médicas, numa lógica
de complementaridade e em prol do bem-estar da
população da Beira Interior.

espaço para realizar as consultas de
Obstetrícia e as aulas de preparação
para o parto. Após o nascimento do
bebé, as famílias continuam a frequentar a Clínica nas consultas de
Pediatria, Terapia da Fala, Psicologia, Nutrição e nas aulas de ginástica abdominal hipopressiva para
o pós-parto, bem como noutras valências.
Este é, efetivamente, um espaço pensado no conforto de todos os
pacientes, inclusive nos mais pequenos para os quais a Clínica disponibiliza uma zona especial devidamente equipada e decorada com
motivos infantis. Desta forma, a ida
ao médico torna-se num momento
aprazível e reconfortante. Para além
desta relação de proximidade, outro
dos fatores diferenciadores é o facto
de a Instituição disponibilizar acordos e convenções com um elevado
número de seguradoras. Face à atual
situação económico-financeira do
país, em que o poder de compra das

famílias foi reduzido, estes protocolos representam uma mais-valia,
dando oportunidade às pessoas de
poderem continuar a usufruir de
serviços de Saúde de qualidade a
preços mais confortáveis

.
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