
Quem somos 

Sobre nós 
A Grisalhos & Cia é uma 
Empresa nova no mercado, criada 
com a finalidade de ajudar os 
idosos e seus familiares 
proporcionando cuidados 
domiciliar especializado e 
sobretudo garantindo uma melhor 
qualidade de vida para os que 
ingressam na terceira idade. 

Fale conosco 
Telefone: 021 9646-84570//021 
9787-34181//021 3442-4567 
E-mail: 
grisalhosecialtda@gmail.com 
Web: grisalhosecia.com. br 

 

Qualidade de vida começa 
em casa, próximo da família 
e amigos 

Nossa maior colaboração está no 
conceito de introduzir no 
ambiente família, essencialmente 
o calor humano, além do 
tratamento principal que é o 
remédio. 

 

 

 

SOMOS HUMANOS 
CUIDANDO DE 

HUMANOS, COM 
AMOR E DEDICAÇÃO 

PROFISSIONAL. 
Rua Dagmar da 

Fonseca, 17, sala 
605 Madureira 

  

 

 

 

  

 
  

 

SOMOS HUMANOS 

CUIDANDO DE 

HUMANOS, COM 

AMOR E DEDICAÇÃO 

PROFISSIONAL. 

 

 



Cuidados para cada situação 

Atuamos em diversas situações e 

necessidades do idoso que podem 

variar caso a caso: 

• Cadeirantes; 

• Sem movimentos e 
inteiramente acamados; 

• Com dificuldade de 
acompanhamento no 
hospital; 

• Em recuperação cirúrgica; 

• Necessidade de recuperação 
motora; 

• Demências; 

• Distúrbios auditivos;  

• Distúrbios visuais; 

• Doença de Alzheimer; 

• Doença de Parkinson;  

• Doença Oncológicas; 

• Cardiopatia; 

Tranquilidade no cotidiano com nossos 

o Grupo Grisalhos & Cia 

• Qualidade de vida com profissionais 
treinados, assíduos, pontuais e 
supervisionados. 

• Segurança e rapidez em caso de 
substituição. 

• Relatoria diário onde o profissional 
da Grisalhos & Cia anota as 
atividades. 

• Visita regulares de nossas 
enfermeiras com fim a avaliação e 
orientação dos procedimentos 

• Canal sempre aberto com a família. 

 

 

Nossos produtos e serviços 

• Acompanhantes; 

• Auxiliar Técnico de 
Enfermagem; 

• Cuidador de adultos; 

• Cuidador de pós operatório; 

• Fisioterapia; 

• Nutrição; 

• Fonoaudiologia; 

• Nutrição; 

• Terapia ocupacional. 



• Paralisia cerebral. 
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