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Área dedicada ao 
Aconselhamento 
de material e 
equipamento 
ortopédico 
 

Objectivos 
 
Acordo Instema 
 



  

 

Oferecemos serviços de reabilitação física e psíquica no mercado, apostando na tecnologia e nos profissionais 

qualificados, para alcançarmos um serviço de Excelência, através da oferta multidisciplinar e com foco sempre na 

satisfação do cliente. 

 

De forma honesta, vamos assumir compromissos com Clientes, Profissionais, Patrocinadores, Parceiros e a 
Comunidade.  

 

 

 

O Centro de Fisioterapia - Ana Carolina 



Missão 

 

Proporcionar qualidade de vida para Adultos e Crianças através do Alívio da Dor, Melhoria da Mobilidade 
e Educação em Saúde 

 

 

Valores 
Compromisso, Dedicação, Inovação.  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



Equipa 

 

A nossa equipa multidisciplinar é composta por profissionais com comprovada 
Experiência e Conhecimento.  

 

Apostamos na Formação contínua dos nossos colaboradores para que estejam aptos 
para tratar o Cliente com o máximo de Rigor e Entrega.  

 

Temos profissionais especializados em Adultos e Crianças. 

 

Coordenador técnico 



Espaço 

O nosso Centro, construído de raiz, está totalmente adaptado a pacientes com 
mobilidade reduzida.  

Temos uma área de implementação de 600 m², dividida em dois pisos: um destinado a 
adultos e outro a crianças, composta por: 

 

 

• Gabinete Médico; 
 

• Seis Gabinetes de tratamento com mais avançada tecnologia na área da reabilitação física; 
 

• Piscina Interior termo-aquecida para tratamentos terapêuticos individuais e em grupo, com sistema de grua 
para a transferência de pacientes com mobilidade reduzida; Balneários masculino e feminino; 
 

• Ginásio Adultos e um Ginásio Pediátrico equipados com material destinado exclusivamente à reabilitação. 
 
 

 

 

 



Espaço 



Espaço 



Espaço Pediátrico 



Consultas Multidisciplinares 

Psicologia 
Clínica 

Ortopedia 

Neurologia  

Nutrição 

Consulta de 
Epilepsia 



Fisioterapia 

Estudo, Diagnóstico, Prevenção e Tratamento de Disfunções Cinéticas Funcionais de Órgãos e Sistemas 
do Corpo Humano.  

O nosso procedimento passa por uma Avaliação, Definição de Objetivos e Expectativas e o traçar de 
um Plano de Tratamento (com recurso à selecção de terapias abaixo indicadas) no sentido de ajudar o 
Paciente (Adulto ou Criança) a alcançar o máximo de resultados. 

 

(0-16 anos)  

Massoterapia 
Cinesioterapia 
(Respiratória) 
Mecanoterapia  
Electroterapia 
Termoterapia 
Magnetoterapia  

Terapia por Laser  
Terapia por ultra-sons 
Terapia por ondas de choque  
Pressoterapia 
Vacuoterapia 
Aquaterapia 
 



Aquaterapia 

O Centro Ana Carolina é um dos pioneiros em Angola a apostar na área da Aquaterapia – Fisioterapia em meio 
aquático. É um método terapêutico que utiliza os princípios físicos da água em conjunto com a cinesioterapia e 
pode ser usada em casos - Ortopédicos; Neurológicos; Reumatológicos, Psicológicos; Pediátricos e 
Respiratórios. 

Vantagens 

Flutuação  

Actua no suporte às 
articulações enfraquecidas e 
é capaz de proporcionar 
assistência e, 
progressivamente, 
resistência ao movimento na 
água; 

Pressão Hidrostática  

Ajuda na estabilização das 
articulações enfraquecidas; 
ajuda a diminuir o edema e 
melhorar a circulação; o 
aumento da circulação 
periférica, que melhora a 
condição da pele que foi 
afectada por uma 
imobilização e acelera a cura 
ao implementar a nutrição 
na área lesada; 

Circulação  

Aumenta com a adição de 
calor, como em 
temperaturas mais elevadas 
da água 32° a 35°C, ajudam a 
diminuir o espasmo 
muscular, estimulando o 
relaxamento dos tecidos 
moles e, em alguns casos, 
reduzindo a dor; 

 

Redução do Espasmo 
Muscular e da Dor  

Auxilia no movimento que 
pode ser iniciado mais cedo 
após a lesão. 



Cefaleia 

Torcicolo 

Cervicobraquialgia 

Cervicalgia 

Dorsalgia 

Lombalgia 

Dor Ciática 

Stress 

Osteopatia 

A Osteopatia é uma terapia que 

ajuda a reencontrar uma 

Postura Corporal adequada e a 

alcançar o Movimento sem 

Dor, procurando o Equilíbrio de 

todo o Organismo e eliminando 

tensões, e obter a harmonia, a 

saúde e o bem estar do corpo. 

  

 



Terapia da Fala 

A Terapia da Fala desenvolve a 
sua actividade no âmbito da: 

• Avaliação, 

• Prevenção,  

• Tratamento  

• Estudo Científico da  

Comunicação e da Deglutição.  

 

 

 



Terapia Ocupacional 

As sessões de Terapia Ocupacional podem 

ter lugar em contexto individual ou de 

grupo, recorrendo-se a actividades e a 

técnicas específicas, selecionadas de acordo 

com as necessidades avaliadas, para 

promover o Desempenho Ocupacional em 

todas as tarefas que ocupam o indivíduo na 

sua Vida quotidiana. 

 



Acupuntura e Fisioterapia 

Acupuntura e Fisioterapia corresponde à aplicação da 

acupuntura aos problemas de saúde que são objecto da 

fisioterapia, como por ex. desvios de postura 

(congénitos ou adquiridos); distensão / tensão 

muscular, dor em regiões específicas (pescoço, coluna, 

articulações); inflamações resulantes de  lesões de 

esforços repetitivos, paralisias, distúrbios funcionais do 

sistema nervoso central, entre muitas outras. 

 



Pilates Clínico 

Conjunto de exercícios adaptados dos exercícios originais, divididos em vários graus 

de dificuldade, por forma a ser mais direcionado para a reabilitação física. Pode ser 

aplicado individualmente ou em grupo. 

Estes exercícios têm como princípios a manutenção da estabilidade da coluna 

(centro); um correto alinhamento corporal coordenado com a respiração; a 

precisão, o controlo e a fluidez de movimentos; e a concentração, de modo a 

desenvolver a consciência corporal. 

  

Benefícios do Pilates Clínico: fortalecimento muscular; aumento da flexibilidade; 

alinhamento corporal; melhoria da respiração; alívio do stress; optimização da 

coordenação motora; melhoria da consciência corporal. 



Nutrição desportiva 

A nutrição desportiva deve ser considerada como parte integrante da 

preparação do atleta para o seu desempenho ideal, recuperação física 

e prevenção de lesões . 

Aspetos como a avaliação física (gasto energético, sexo, composição 

corporal, altura, peso), tipo de exercício, a frequência com que é 

efetuado, a intensidade e duração, clima/temperatura influenciam as 

necessidades nutricionais do atleta. A alimentação deve então ser 

planeada e cumprida de forma rigorosa de modo a satisfazer as 

acrescidas exigências energéticas, a contribuir para maximizar as 

reservas e a prevenir défices nutricionais que podem, como foi 

afirmado anteriormente, por ex. provocar lesões. 



Material Ortopédico  
 
Na nossa área reservada ao Material Ortopédico providenciamos aconselhamento técnico num vasto 
leque de produtos que contribuem para o Melhoria da Saúde, da Qualidade de Vida, e para o aumento 
da Independência e Conforto. 

 

www.invacare.pt 

www.orliman.com 

www.anita.com 

www.wockshoes.com 

www.msd-europe.com 

www.jobst.com 

www.medela.com 
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Formação | Objetivos 

A formação assume hoje em dia um papel estratégico no novo modelo de desenvolvimento, mais orientado para a 
valorização dos recursos humanos, das suas necessidades, das suas competências, traduzindo-se num aumento da 
PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE e QUALIDADE. 
 

 

As nossas formações são concebidas e implementadas com Rigor e Qualidade, orientadas para profissionais e 
sempre Baseadas nas Necessidades, com vista ao reforço de Capacidades e à Actualização de Conhecimentos e 
Competências. 

 

 

“Queremos ser parte integrante da formação dos novos quadros na área da reabilitação, capacitando-os, através de 
formação prático-profissional direccionada e actualizada.” Ricardo Sério. Director Técnico 



Formação | Parcerias 

 

As nossas Acções Formativas decorrem em 

colaboração com a Instema – empresa da área 

da Formação Especializada em Fisioterapia. 

 

"A única forma de prever o futuro é ter poder para formar o 
futuro.“ Eric Hoffer 





 

Travessa 14, n.º 10, Bairro Quifica, Município de Belas – Luanda 

 

+244 941 999 902 

+244 991 999 902 

 

 geral@centroanacarolina.com 

mailto:geral@centroanacarolina.com

