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VitalAire conquista Prémio Cinco Estrelas 2022
A VitalAire, empresa do grupo Air Liquide, líder europeia nos cuidados de saúde ao domicílio, conquistou
o Prémio Cinco Estrelas 2022 na sua Categoria: “Cuidados de Saúde ao Domicílio”.
Presente há mais de 35 anos em Portugal, a VitalAire presta assistência a pacientes com patologia respiratória crónica,
trabalhando diariamente, em parceria com médicos e outros profissionais de saúde, para proporcionar um serviço de
qualidade e inovador a pensar nas necessidades específicas dos pacientes, para que possam melhorar os seus outcomes
(resultados em saúde) e a sua qualidade de vida, no âmbito das terapias respiratórias: Tratamento da Apneia do Sono,
Oxigenoterapia e Ventiloterapia.
Jorge Correia, Diretor Geral da VitalAire Portugal, considera “uma honra e um orgulho a atribuição do Prémio Cinco
Estrelas 2022 à VitalAire, que simboliza o resultado do esforço e dedicação de todos os colaboradores da empresa,
que trabalham diariamente em prol da melhoria da Qualidade de Vida dos pacientes que assistem”, acrescentando que
“depois de dois anos extremamente desafiantes, a capacidade de adaptação, dedicação e compromisso de todos foi crucial
para assegurar a manutenção da qualidade de sempre na prestação dos cuidados aos nossos pacientes, e este Prémio é o
espelho de que o conseguimos!”

O Prémio Cinco Estrelas tem como base um sistema de avaliação independente, que mede o grau de satisfação que os
produtos, serviços e marcas, em várias categorias conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação
variáveis como a Satisfação, Intenção de Recomendação, Confiança na Marca e Inovação, que influenciam a decisão de
compra dos consumidores.

Air Liquide Healthcare
A Air Liquide Healthcare fornece gases medicinais, cuidados de saúde domiciliários, equipamento médico e ingredientes
especializados. Em 2020, forneceu mais de 15,000 hospitais e clínicas e cuidou de mais de 1.8 milhões de pacientes em casa,
em todo o mundo. O negócio de Healthcare do Grupo atingiu 3.7 biliões € em receitas, com o apoio dos seus 15,600
colaboradores.

A atividade Home Healthcare
A Air Liquide, líder europeia em cuidados de saúde no domicílio, fornece serviços de cuidados de saúde domiciliários mediante
prescrição médica para os pacientes que sofrem de doenças crónicas, nomeadamente a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
(DPOC), Síndrome de Apneia do Sono ou Diabetes.
Os cuidados de saúde ao domicílio foram desenvolvidos como complemento aos cuidados de saúde realizados no hospital,
permitindo que os pacientes usufruam de uma melhor qualidade de vida e, também, uma importante redução de custos por parte
das autoridades de saúde. Os cuidados de saúde no domicílio representaram 50% das receitas da Air Liquide em cuidados de
saúde em 2020.
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